
 

Nova objetiva de distância focal fixa LUMIX 85 

mm F1.8 de grande abertura para a Série S da 

LUMIX 

 

4 de novembro de 2020 – A Panasonic anuncia a LUMIX S-S85, uma nova 

objetiva fixa com distância focal média de 85 mm e de elevada luminosidade, 

para conseguir um magnífico efeito bokeh. Com base na montagem L-Mount 

para as câmaras da Série S da LUMIX, a Panasonic vai lançar mais três 

objetivas de grande abertura F1.8, como havia sido já anunciado. 

 

As quatro objetivas têm um tamanho e posição comum nos aros de controlo 

para proporcionar uma utilização confortável e prática, por exemplo, quando 

a câmara está montada num gimbal e é preciso mudar as objetivas 

rapidamente. O diâmetro do filtro é comum em todas as objetivas, o que 

permite que os filtros possam ser também utilizados em comum. Com um 

tamanho compacto, leve e uma grande mobilidade, a nova LUMIX S 85 mm 

F1.8 é perfeita para qualquer situação e lugar. 

 

Composta por 9 lentes em 8 grupos, o uso de 2 lentes ED (Extra-low 

Dispersion) suprime eficazmente a aberração cromática axial e a aberração 

cromática de ampliação. As objetivas da Série S da Panasonic procuram a 

beleza do bokeh e proporcionam uma suave gradação de desfocagem 
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desde as zonas focadas, com uma suave transição para as áreas 

desfocadas. A nova objetiva LUMIX também se destaca no seu 

desempenho de gravação de vídeo, com um mecanismo que suprime o 

focus breathing, um dos problemas mais frequentes das objetivas 

permutáveis concebidas para fotografia fixa. 

 

A objetiva LUMIX S 85 mm F1.8 é muito compacta, tem 355 g de peso e 

uma mobilidade impressionante. O seu design robusto é resistente ao pó e 

aos salpicos* inclusivamente em condições difíceis, como a 10 graus abaixo 

de zero. O diâmetro do filtro é de 67 mm, com um diafragma de abertura 

circular de 9 lâminas. 

 

Além das quatro objetivas de luminosidade F1.8, a Panasonic também está 

a desenvolver uma teleobjetiva de 70-300 mm para melhorar ainda mais a 

gama de objetivas da Série S da LUMIX. A aliança entre a Panasonic e a L-

Mount é essencial para a futura expansão da Série S e para continuar a 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

 

*A resistência ao pó e aos salpicos não garante que esta objetiva não se possa danificar se 

estiver em contacto direto com o pó e a água. 

 

A L-Mount é uma marca comercial ou marca registada da Leica Camera AG. 

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 

Mais informações: 
Informações sobre a Panasonic: http://www.panasonic.com/pt 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Siga-nos em: 

Facebook: https://www.facebook.com/PanasonicPortugal/  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  
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A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

soluções para aplicações nos setores de eletrónica, de consumo, habitação, automotivo e 

B2B. A empresa, que celebrou o seu centenário em 2018, opera com 582 empresas filiais e 

72 associadas em todo o mundo, registando vendas líquidas consolidadas de 61.900 milhões 

de euros no exercício findo em 31 de março de 2020. Empenhada na procura de novos 

valores através da inovação, a empresa aplica as suas tecnologias para criar uma vida e um 

mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informações sobre a Panasonic, visite 

a página web da empresa: http://www.panasonic.com/global 

http://www.panasonic.com/global

