Specifications
Lensvatting

Micro Four Thirds

Beeldsensor

Live MOS Sensor

Effectieve Pixels

20.30 Megapixels

Dynamisch bereik

12 Stops (V-Log L)

Beeldstabilisatie

5-assige HYBRID I.S.

Bestandsformaat

JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC (2ch))

Video**

Slow & Quick**

Uitstekende geluidskwaliteit
Herken je gezicht en neem overtuigende audio op
Met OZO Audio van Nokia en vijf modi ben je klaar voor elke opnamesituatie.
Geniet van overtuigend geluid zonder externe microfoon.

• Alleen bij video-opnamen, 4-assige stabilisatie bij 4K video-opnamen.

4K

30p / 25p* / 24p: 100Mbps

FHD

60p / 50p*: 28Mbps
30p / 25p* / 24p: 20Mbps

HD

30p / 25p*: 10Mbps

FHD

60p: 28Mbps (Sensor Output: 120fps / 30fps / 15fps / 8fps)
50p*: 28Mbps (Sensor Output: 100fps / 25fps / 12fps / 6fps)
30p: 20Mbps (Sensor Output: 120fps / 60fps / 15fps / 8fps / 4fps)
25p*: 20Mbps (Sensor Output: 100fps / 50fps / 12fps / 6fps / 3fps)

Zoeker

Ong. 3.680K pixels

Scherm

Ong. 1.840K pixels
3 inch (7.5cm) vrijkantelbaar touchscreen

Focus

Type

Contrast AF met DFD Technologie

Gezicht/ Oog detectie

Ja

AF-detectiebereik

EV -4 - 20 (ISO100 equivalent)

ISO-gevoeligheid (Foto)

Auto / i.ISO / 100 (Uitgebreid) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /
12800 / 25600 • (aanpassen met 1/3 EV stap).

Belichtingscompensatie

1/3 EV stap, ±5EV (±3 EV bij video-opnamen)

Tracking-modus
Met gezichtsherkenning worden het opnamebereik en de richting
automatisch aangepast. Ideaal als je bijvoorbeeld vlogt in grote
menigtes.

HDMI / USB

microHDMI TypeD / USB 2.0 Micro-B

Microfoon / Speaker / Mic. aansluiting

Stereo / Mono / φ3.5mm

Auto-modus
Schakelt automatisch tussen Tracking-modus en
Surround-modus.

Wi-Fi

Surround-modus
Legt omgevingsgeluid uit alle richtingen vast om je echt
op die plek en op dat moment aanwezig te voelen.

Opslag

Back-modus
Legt duidelijk je voice-over vast in een achterwaartse richting.

IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)

Bluetooth

Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE))

Batterij levensduur

Ong. 270 foto's (scherm), 250 foto's (zoeker), 900 foto's
(Power Save Modus) • Onder de testomstandigheden gespecificeerd door
Panasonic op basis van de CIPA-standaard. Wanneer de tijd voordat de standbymodus in wordt geschakeld is ingesteld op 1 sec..

Continu opname duur**

4K 30p/25p*: Ong. 80 min (scherm), 70 min (zoeker) met H-FS12032

Werkelijke opname duur**

4K 30p/25p*: Ong. 40 min (scherm), 35 min (zoeker) met H-FS12032

Afmetingen (W x H x D)

Front-modus
Legt duidelijk het geluid van stemmen, muziekinstrumenten
etc. vast in een voorwaartse richting.

SD, SDHC , SDXC geheugenkaarten

• Compatibel met UHS-I UHS Speed Class 3 standaard SDHC / SDXC Geheugenkaarten.
.

Ong. 115.6 x 82.5 x 54.2 mm
• exclusief uitsteeksels.

Gewicht

Ong. 345g (SD kaart, Batterij, Body)
Ong. 303g (Body)

Gebruikstemperatuur

0°C to 40°C

Luchtvochtigheid bij gebruik

10%RH to 80%RH

* Alleen 50Hz-gebied.
** De opname stopt wanneer de continue opnametijd langer is dan 10 minuten in [4K] [Slow], 20 minuten in [FHD / 60p] [FHD /
50p], 29 minuten en 50 seconden in [Quick] [FHD / 30p] [FHD / 25p] [FHD / 24p] [HD]. Als de omgevingstemperatuur te hoog is
of continu opnemen wordt uitgevoerd, kan de camera de opname stoppen om zichzelf te beschermen. Wacht tot de camera is
afgekoeld.
• Het weergegeven gewicht en de afmetingen zijn bij benadering.

DC-G100

Voor elke vlogger
en content creator

Groot aanbod in lenzen voor
een onbegrensde creativiteit
Telefoto Zoom
LUMIX G VARIO 35-100mm

F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-FS35100)
35mm camera equivalent : 70-200mm

Duidelijk en scherp
5-Axis
HYBRID I.S.

Lopend opnames maken - zonder trillingsonscherpte
Je bent reisvlogger en gaat er graag op uit om opnames te
maken. Daarom heeft de LUMIX G100 het 5-assige HYBRID I.S.*
Combineer hem met een LUMIX G-lens** en je kunt je in alle
vrijheid bewegen.

Compact en licht
Slechts 345g*

Vrij draaibaar
Touchscreen

Video Selfie

LENS O.I.S.

Alles duidelijk - je gezicht en de achtergrond
Daar zorgt de modus Video Selfie voor. Deze modus houdt
automatisch je gezicht én de achtergrond scherp in beeld terwijl
jij je ding doet.

Geweldige prestaties onderweg
Dit compacte pakket heeft het allemaal. 4K/30p- en
FHD/60-video-opnames met een fantastische kwaliteit.
Eenvoudige smartphone-verbinding. Creatieve functies.
Gebruik hem waar je maar wilt!

Probleemloos bestanden versturen naar je smartphone
Druk op de knop Afbeelding versturen (smartphone), en klaar.
Bluetooth® -pairing maakt het supereenvoudig.
• Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation maakt onder licentie gebruik van deze merktekens.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

1/400 sec, F8, ISO200

Macro
LUMIX G MACRO 30mm
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-HS030)
35mm camera equivalent : 60mm

*Approximately. SD card, battery, camera body.

* Alleen bij video-opnames. 4-assige compensatie werkt bij het maken van 4K-video's.
** 5-assige HYBRID I.S. is alleen compatibel met lenzen uit de LUMIX G-serie met O.I.S.

BODY E.I.S.

Eenvoudige bediening

Statief
DMW-SHGR1

Onbelemmerd composities kiezen
Het vrij draaibare scherm kan 180° draaien - ideaal voor
selfievideo's. Opnames vanuit een hoge of lage hoek?
Geen probleem. En met 1.840k pixels is het scherm heel
duidelijk, zelfs bij fel zonlicht.

Quick Access

Laat je creativiteit de vrije loop
Laat zien wie je bent met coole effecten! In FHD kun je met
maximaal 4x slow motion en maximaal 8x quick motion je
beelden extra dramatisch of grappig maken. Laat je leiden door
hoe je je op dat moment voelt.
Maak video's met handige functies
De camera biedt heel veel functies speciaal voor vloggers zoals jij.
Verticale video-opnames zijn ideaal om af te spelen op smartphones.
Met REC frame indicator weet je altijd wanneer je aan het
opnemen bent.

Vrij bewegen en opnames maken met deze compacte accessoire
Het is een grip. Het is een statief. Het is de DMW-SHGR1.*
Compact en licht voor opnames onderweg en lange shoots.
Met knoppen om opnemen, stoppen, sluiter en stand-bystand
te bedienen.
* Tripod Grip DMW-SHGR1 wordt apart verkocht. Inbegrepen in V-kit.

1/60 sec, F4, ISO200

Vast Brandpunt
LUMIX G 20mm

F1.7 II ASPH. (H-H020A)
35mm camera equivalent : 40mm

Vast Brandpunt
LUMIX G 25mm

F1.7 ASPH. (H-H025)
35mm camera equivalent : 50mm

Frame Marker
1/3200 sec, F1.8, ISO200

REC Frame Indicator

