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Reikt verder 
dan de top

LUMIX S PRO Certified by LEICA lenzen   P6 LUMIX S lenzen P16

lens
LEICA DG lenzen   P5 LUMIX G Lens en X lenzen   P17

lens

Lenstechnologie    P28 Lenskennis   P32 Specificaties   P34 Accessoires   P36 Flitserspecificaties / -kennis   P38

Geïnspireerd en altijd gedreven overschrijdt LUMIX de grenzen van innovatie en 

originaliteit en zet het zich altijd in voor de merkfilosofie, het "creëren van een nieuwe

fotografiecultuur voor een digitaal tijdperk". Na baanbrekend werk te hebben verricht 

op het gebied van spiegelloze camera-technologieën, verlegt LUMIX de grenzen nu met zijn 

lenzen. De G-serie, die kan trots zijn op een uitgebreid assortiment en een brede compatibiliteit, 

biedt een combinatie van uitstekende flexibiliteit en fantastische beeldkwaliteit. 
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Een doorbraak op het gebied van grootte
en gewicht: de spiegelloze constructie 
De spiegelloze constructie van de LUMIX G heeft de 
registerafstand met bijna de helft verkleind en de straal van 
de vatting op de body is 6 mm kleiner. De LUMIX G is 
daardoor een lichte, gemakkelijk te hanteren camera die je 
met plezier gebruikt.

Lenzen uit de LUMIX G-serie: compact, licht, flexibel
De Micro Four Thirds-standaard heeft het maken van foto's en video's vereenvoudigd. Hoewel de lenzen uit 
de LUMIX G-serie kleiner en lichter zijn, leggen ze nog steeds dezelfde lichtintensiteit en beeldkwaliteit 
vast. Ze geven flexibiliteit een compleet nieuwe betekenis en bieden de mogelijkheid voor elke situatie de 
perfecte lens te kiezen. Dit zijn spannende tijden voor makers. Geniet van de wereld van professionele 
fotografie en leg elk moment vast met een Micro Four Thirds LUMIX G-lens.

De LUMIX Micro Four Thirds-lenzen waren al baanbrekend op het gebied van spiegelloze 

systeemcamera's, maar nu zorgen ze opnieuw voor vernieuwing. Door geavanceerde 

digitale technologie te combineren met ultramoderne optische elementen, bieden de 

nieuwe lenzen een superieure kwaliteit, uitzonderlijke beeldweergave en flexibiliteit 

waarmee de meest unieke momenten kunnen worden vastgelegd. Bovendien zijn ze 

verbluffend compact. Of je nu foto's maakt of hoogwaardige videobeelden vastlegt in 

hoge kwaliteit, het uitgebreide assortiment levert van groothoek tot telefoto eersteklas 

resultaten. 

De meeste lenzen zijn uitgerust met MEGA O.I.S. of POWER O.I.S (Optical Image 

Stabilizer - optische beeldstabilisator) om beter opnames te kunnen maken uit de hand 

met een telelens of bij weinig omgevingslicht. Deze bijzondere verzameling lenzen voegt 

ongetwijfeld een extra dimensie toe aan je creativiteit. LEICA DG Lens
Leica produceert al langer dan 100 jaar precisie-instrumenten 

en was een van de pioniers in de fotografie. Vandaag de dag beschouwen 

professionele fotografen Leica-lenzen als het toonbeeld van kwaliteit. 

Deze wereldwijde reputatie heeft het merk te danken aan de uitvindingen 

en innovaties die Leica steeds opnieuw blijft ontwikkelen voor het totale 

productassortiment. 

Met de LEICA DG-lenzen, die exclusief zijn ontwikkeld voor de 

LUMIX G-serie en geavanceerde optische en mechanische onderdelen 

bevatten, is weer een innovatieve stap vooruit gezet. 

Door deze technologische vernieuwingen blijven gradaties van hoek tot 

hoek mooi en scherp. De realiteit wordt hierdoor buitengewoon subtiel 

en natuurlijk weergegeven met een uitzonderlijke uitdrukkingskracht. 

Beelden zijn zo levensecht dat het lijkt of je de textuur gewoon kunt voelen.

• Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.

De essentie van esthetiek

20 LEICA DG Lens

 lens

Micro Four Thirds
flange back 

Conventional DSLR
flange back
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VAST BRANDPUNT

12mm F1.4 (vergelijkbaar met 24 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / 
F1.4 ASPH. (H-X012) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 62 mm
• Afmetingen = 70,0 [dia.] x circa 70 mm
• Gewicht = circa 335 g

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

LEICA F1.4 groothoeklens met vaste brandpuntsafstand en groot diafragma - 
voor professionele natuurfotografen die landschapsfoto's maken
Dit is een van de grootste groothoeklenzen met vaste brandpuntsafstand in onze Leica-serie. Vijf speciale interne lenzen zorgen ervoor 
dat wordt voldaan aan de strenge normen van Leica voor uitzonderlijke beeldkwaliteit, doordat ze flaring (lichtvlekken) onderdrukken en 
vervorming minimaliseren tot aan de rand van de lens. De lens beschikt over een ultrasnelle en uiterst nauwkeurige AF met een capaciteit 
van 240 fps. Hierdoor is dit niet alleen een ideale tool voor foto's maar ook voor video-opnames in 4K, waarbij soepel, stil en nauwkeurig 
scherpstellen essentieel is. Een AF/MF-schakelaar en een diafragmaring van duurzaam metaal en een spatwater- en stofbestendig* 
design maken de lens geschikt voor uiteenlopende situaties.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Deze lens legt dynamische landschappen vast met een 
indrukwekkend perspectief en hoge resolutie. Hij produceert 
ook een prachtig, natuurlijk onscherpte-effect door het grote 
diafragma van F1.4, waarmee bij weinig licht binnen of 's nachts 
buiten vanuit de hand foto's kunnen worden gemaakt.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

15 sec, F1.4, ISO 1250©Bence Máté

ASPH ED UED

VAST BRANDPUNT

15mm F1.7 (vergelijkbaar met 30 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG SUMMILUX 15mm / 
F1.7 ASPH. (H-X015) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 57,5 [dia.] x circa 36 mm
• Gewicht = circa 115 g

Actieve momentopnames maken met een compacte,
lichte F1.7-lens van hoge kwaliteit
Natuurlijk voldoet deze lens aan de strenge optische eisen van Leica. Omdat de F1.7 SUMMILUX zo lichtsterk is, kunnen er foto's met een 
mooi bokeh-effect worden gemaakt. Met de diafragmaring kun je de belichting en scherptediepte aanpassen en met de AF-MF-schakelaar 
kan de scherpstelmodus worden aangepast tijdens het instellen op je onderwerp. Terwijl je door de zoeker kijkt, kun je de lens hierdoor 
gemakkelijk bedienen. Deze lens bestaat uit 9 elementen in 7 groepen, waaronder 3 asferische lenzen. De kwaliteit van de beelden is 
daardoor buitengewoon en het formaat klein. De lens heeft een gegroefde aluminium diafragma- en MF-ring en andere luxe, metallic 
elementen waardoor het altijd een fijne lens is om te gebruiken.

De LEICA DG SUMMILUX is ideaal voor alledaagse momentopnames. Door zijn formaat is een camera 
waarop deze lens is bevestigd namelijk gemakkelijk mee te nemen in een tas. Hij voldoet aan 
uiteenlopende opnamebehoeften, zoals groothoek landschapsfoto's en portretten met het onderwerp 
haarscherp in beeld tegen een prachtig onscherpe achtergrond.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/5000 sec, F1.7, ISO 200

ASPH

12mm F1.4

• LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk 
van LEICA Camera AG. De Leica DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsyste-
men die gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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12mm F1.4 (vergelijkbaar met 24 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / 
F1.4 ASPH. (H-X012) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 62 mm
• Afmetingen = 70,0 [dia.] x circa 70 mm
• Gewicht = circa 335 g

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

LEICA F1.4 groothoeklens met vaste brandpuntsafstand en groot diafragma - 
voor professionele natuurfotografen die landschapsfoto's maken
Dit is een van de grootste groothoeklenzen met vaste brandpuntsafstand in onze Leica-serie. Vijf speciale interne lenzen zorgen ervoor 
dat wordt voldaan aan de strenge normen van Leica voor uitzonderlijke beeldkwaliteit, doordat ze flaring (lichtvlekken) onderdrukken en 
vervorming minimaliseren tot aan de rand van de lens. De lens beschikt over een ultrasnelle en uiterst nauwkeurige AF met een capaciteit 
van 240 fps. Hierdoor is dit niet alleen een ideale tool voor foto's maar ook voor video-opnames in 4K, waarbij soepel, stil en nauwkeurig 
scherpstellen essentieel is. Een AF/MF-schakelaar en een diafragmaring van duurzaam metaal en een spatwater- en stofbestendig* 
design maken de lens geschikt voor uiteenlopende situaties.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Deze lens legt dynamische landschappen vast met een 
indrukwekkend perspectief en hoge resolutie. Hij produceert 
ook een prachtig, natuurlijk onscherpte-effect door het grote 
diafragma van F1.4, waarmee bij weinig licht binnen of 's nachts 
buiten vanuit de hand foto's kunnen worden gemaakt.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.
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15mm F1.7 (vergelijkbaar met 30 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG SUMMILUX 15mm / 
F1.7 ASPH. (H-X015) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 57,5 [dia.] x circa 36 mm
• Gewicht = circa 115 g

Actieve momentopnames maken met een compacte,
lichte F1.7-lens van hoge kwaliteit
Natuurlijk voldoet deze lens aan de strenge optische eisen van Leica. Omdat de F1.7 SUMMILUX zo lichtsterk is, kunnen er foto's met een 
mooi bokeh-effect worden gemaakt. Met de diafragmaring kun je de belichting en scherptediepte aanpassen en met de AF-MF-schakelaar 
kan de scherpstelmodus worden aangepast tijdens het instellen op je onderwerp. Terwijl je door de zoeker kijkt, kun je de lens hierdoor 
gemakkelijk bedienen. Deze lens bestaat uit 9 elementen in 7 groepen, waaronder 3 asferische lenzen. De kwaliteit van de beelden is 
daardoor buitengewoon en het formaat klein. De lens heeft een gegroefde aluminium diafragma- en MF-ring en andere luxe, metallic 
elementen waardoor het altijd een fijne lens is om te gebruiken.

De LEICA DG SUMMILUX is ideaal voor alledaagse momentopnames. Door zijn formaat is een camera 
waarop deze lens is bevestigd namelijk gemakkelijk mee te nemen in een tas. Hij voldoet aan 
uiteenlopende opnamebehoeften, zoals groothoek landschapsfoto's en portretten met het onderwerp 
haarscherp in beeld tegen een prachtig onscherpe achtergrond.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/5000 sec, F1.7, ISO 200

ASPH

12mm F1.4

• LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk 
van LEICA Camera AG. De Leica DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsyste-
men die gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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  S: sagitaal
  M: meridionaal

                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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VAST BRANDPUNT

25mm F1.4 (vergelijkbaar met 50 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG SUMMILUX 25mm / 
F1.4 II ASPH. (H-XA025) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,11x (equivalent 35mm-camera: 0,22x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 54,5 mm
• Gewicht = circa 205 g

Deze robuuste, veelzijdige, mobiele 25mm F1.4-lens 
is perfect voor iedere shoot
Behalve dat hij de nieuwste camera's uit de LUMIX G-serie optimaal benut, levert deze lens de uitzonderlijke beeldkwaliteit die je mag 
verwachten van Leica's strenge normen. De UHR-index lens en de gegoten glazen asferische lenzen zorgen voor uniformiteit en een 
uitstekende beeldweergave van het midden tot de hoeken van het beeld. Nano Surface Coating van Panasonic minimaliseert ghosts 
(dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken). Een inwendig scherpstelsysteem en stappenmotor garanderen een soepele, stille werking in 
combinatie met het snelle en uiterst nauwkeurige 240-fps Contrast AF-systeem. Deze stof- en spatwaterbestendige* lens met superieure 
optische elementen is compact, licht en robuust - ideaal voor studio-, buiten- en luchtfotografie. 

Deze lens met een groot diafragma brengt uw creatieve 
visie tot leven, altijd en overal. De beeldkwaliteit is 
fantastisch met minimale vervorming, zelfs bij weinig 
licht. De indrukwekkende bokeh-effecten veranderen 
gewone situaties in stijlvolle, indringende beelden.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

1/160 sec, F1.4, ISO 200©Mina Daimon

1/200 sec, F2.8, ISO 1000©William Innes

ASPH UHR

VAST BRANDPUNT

42.5mm F1.2  (vergelijkbaar met 85 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / 
F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. (H-NS043) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 11 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,5 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 74 [dia.] x circa 76,8 mm
• Gewicht = circa 425 g

De snelheid van de F1.2 NOCTICRON maakt de voor Leica-lenzen kenmerkende diffuse 
achtergrond mogelijk bij deze lichtsterke middelgrote telelens
De snelheid van de NOCTICRON-lens wordt bereikt doordat is voldaan aan de strenge optische eisen van Leica. Hij bestaat uit 14 
elementen in 11 groepen, waaronder 2 asferische lenzen, 1 ED-lens en 1 UHR-lens. Met de diafragmaring op de lenscilinder kan intuïtief 
de belichting worden gecorrigeerd. De AF-drive van 240 fps maakt de AF snel en uiterst nauwkeurig. Een ronde diafragmaopening met 9 
lamellen produceert beelden met een prachtig soft focus-effect, een unieke portretfunctie van de 85mm-lens (equivalent van 
35mm-camera). De meegeleverde lenskap, die door zonlicht veroorzaakte ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) 
minimaliseert, is gemaakt van naadloos aluminium en past perfect bij deze mooie Leica-lens. Het fijne streeppatroon aan de binnenkant 
van de lenskap beperkt de weerkaatsing van licht verder.

De LEICA DG NOCTICRON is een 
middelgrote telelens van 85 mm 
(equivalent van 35mm-camera) die 
gebruikmaakt van een natuurlijk 
perspectief om onderwerpen met alle 
details vast te leggen. Er kunnen 
prachtige foto's worden gemaakt van 
onderwerpen variërend van portretten 
tot toneelvoorstellingen en andere 
relatief donkere opnames binnen, en 
zelfs nachtlandschappen.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

ASPH UHR ED
•Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

25mm F1.4 42.5mm F1.2

* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade 
  ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water..
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VAST BRANDPUNT

25mm F1.4 (vergelijkbaar met 50 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG SUMMILUX 25mm / 
F1.4 II ASPH. (H-XA025) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,11x (equivalent 35mm-camera: 0,22x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 54,5 mm
• Gewicht = circa 205 g

Deze robuuste, veelzijdige, mobiele 25mm F1.4-lens 
is perfect voor iedere shoot
Behalve dat hij de nieuwste camera's uit de LUMIX G-serie optimaal benut, levert deze lens de uitzonderlijke beeldkwaliteit die je mag 
verwachten van Leica's strenge normen. De UHR-index lens en de gegoten glazen asferische lenzen zorgen voor uniformiteit en een 
uitstekende beeldweergave van het midden tot de hoeken van het beeld. Nano Surface Coating van Panasonic minimaliseert ghosts 
(dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken). Een inwendig scherpstelsysteem en stappenmotor garanderen een soepele, stille werking in 
combinatie met het snelle en uiterst nauwkeurige 240-fps Contrast AF-systeem. Deze stof- en spatwaterbestendige* lens met superieure 
optische elementen is compact, licht en robuust - ideaal voor studio-, buiten- en luchtfotografie. 

Deze lens met een groot diafragma brengt uw creatieve 
visie tot leven, altijd en overal. De beeldkwaliteit is 
fantastisch met minimale vervorming, zelfs bij weinig 
licht. De indrukwekkende bokeh-effecten veranderen 
gewone situaties in stijlvolle, indringende beelden.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

1/160 sec, F1.4, ISO 200©Mina Daimon

1/200 sec, F2.8, ISO 1000©William Innes

ASPH UHR

VAST BRANDPUNT

42.5mm F1.2  (vergelijkbaar met 85 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / 
F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. (H-NS043) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 11 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,5 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 74 [dia.] x circa 76,8 mm
• Gewicht = circa 425 g

De snelheid van de F1.2 NOCTICRON maakt de voor Leica-lenzen kenmerkende diffuse 
achtergrond mogelijk bij deze lichtsterke middelgrote telelens
De snelheid van de NOCTICRON-lens wordt bereikt doordat is voldaan aan de strenge optische eisen van Leica. Hij bestaat uit 14 
elementen in 11 groepen, waaronder 2 asferische lenzen, 1 ED-lens en 1 UHR-lens. Met de diafragmaring op de lenscilinder kan intuïtief 
de belichting worden gecorrigeerd. De AF-drive van 240 fps maakt de AF snel en uiterst nauwkeurig. Een ronde diafragmaopening met 9 
lamellen produceert beelden met een prachtig soft focus-effect, een unieke portretfunctie van de 85mm-lens (equivalent van 
35mm-camera). De meegeleverde lenskap, die door zonlicht veroorzaakte ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) 
minimaliseert, is gemaakt van naadloos aluminium en past perfect bij deze mooie Leica-lens. Het fijne streeppatroon aan de binnenkant 
van de lenskap beperkt de weerkaatsing van licht verder.

De LEICA DG NOCTICRON is een 
middelgrote telelens van 85 mm 
(equivalent van 35mm-camera) die 
gebruikmaakt van een natuurlijk 
perspectief om onderwerpen met alle 
details vast te leggen. Er kunnen 
prachtige foto's worden gemaakt van 
onderwerpen variërend van portretten 
tot toneelvoorstellingen en andere 
relatief donkere opnames binnen, en 
zelfs nachtlandschappen.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

ASPH UHR ED
•Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

25mm F1.4 42.5mm F1.2

* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade 
  ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water..
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VAST BRANDPUNT

25mm F1.4 (vergelijkbaar met 50 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG SUMMILUX 25mm / 
F1.4 II ASPH. (H-XA025) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,11x (equivalent 35mm-camera: 0,22x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 54,5 mm
• Gewicht = circa 205 g

Deze robuuste, veelzijdige, mobiele 25mm F1.4-lens 
is perfect voor iedere shoot
Behalve dat hij de nieuwste camera's uit de LUMIX G-serie optimaal benut, levert deze lens de uitzonderlijke beeldkwaliteit die je mag 
verwachten van Leica's strenge normen. De UHR-index lens en de gegoten glazen asferische lenzen zorgen voor uniformiteit en een 
uitstekende beeldweergave van het midden tot de hoeken van het beeld. Nano Surface Coating van Panasonic minimaliseert ghosts 
(dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken). Een inwendig scherpstelsysteem en stappenmotor garanderen een soepele, stille werking in 
combinatie met het snelle en uiterst nauwkeurige 240-fps Contrast AF-systeem. Deze stof- en spatwaterbestendige* lens met superieure 
optische elementen is compact, licht en robuust - ideaal voor studio-, buiten- en luchtfotografie. 

Deze lens met een groot diafragma brengt uw creatieve 
visie tot leven, altijd en overal. De beeldkwaliteit is 
fantastisch met minimale vervorming, zelfs bij weinig 
licht. De indrukwekkende bokeh-effecten veranderen 
gewone situaties in stijlvolle, indringende beelden.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

1/160 sec, F1.4, ISO 200©Mina Daimon

1/200 sec, F2.8, ISO 1000©William Innes

ASPH UHR

VAST BRANDPUNT

42.5mm F1.2  (vergelijkbaar met 85 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / 
F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. (H-NS043) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 11 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,5 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 74 [dia.] x circa 76,8 mm
• Gewicht = circa 425 g

De snelheid van de F1.2 NOCTICRON maakt de voor Leica-lenzen kenmerkende diffuse 
achtergrond mogelijk bij deze lichtsterke middelgrote telelens
De snelheid van de NOCTICRON-lens wordt bereikt doordat is voldaan aan de strenge optische eisen van Leica. Hij bestaat uit 14 
elementen in 11 groepen, waaronder 2 asferische lenzen, 1 ED-lens en 1 UHR-lens. Met de diafragmaring op de lenscilinder kan intuïtief 
de belichting worden gecorrigeerd. De AF-drive van 240 fps maakt de AF snel en uiterst nauwkeurig. Een ronde diafragmaopening met 9 
lamellen produceert beelden met een prachtig soft focus-effect, een unieke portretfunctie van de 85mm-lens (equivalent van 
35mm-camera). De meegeleverde lenskap, die door zonlicht veroorzaakte ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) 
minimaliseert, is gemaakt van naadloos aluminium en past perfect bij deze mooie Leica-lens. Het fijne streeppatroon aan de binnenkant 
van de lenskap beperkt de weerkaatsing van licht verder.

De LEICA DG NOCTICRON is een 
middelgrote telelens van 85 mm 
(equivalent van 35mm-camera) die 
gebruikmaakt van een natuurlijk 
perspectief om onderwerpen met alle 
details vast te leggen. Er kunnen 
prachtige foto's worden gemaakt van 
onderwerpen variërend van portretten 
tot toneelvoorstellingen en andere 
relatief donkere opnames binnen, en 
zelfs nachtlandschappen.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

ASPH UHR ED
•Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door LEICA Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA  DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen 
die gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

25mm F1.4 42.5mm F1.2

* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade 
  ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water..

  lijnen/mm
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  M: meridionaal

                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.

  lijnen/mm
  S: sagitaal
  M: meridionaal

                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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MACRO

45mm F2.8 (vergelijkbaar met 90 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-ES045) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,15
• Maximale beeldvergroting = circa 1,0x (equivalent 35mm-camera: 2,0x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 62,5 mm
• Gewicht = circa 225 g

Een superieure macrolens brengt
de kleinste onderwerpen groots in beeld
Deze hoogwaardige macrolens werd ontwikkeld om te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van Leica en minimaliseert vervorming, ghosts 
(dubbelbeelden), flaring (lichtvlekken) en verminderde resolutie aan de rand van de lens. Met 14 elementen in 10 groepen, waaronder één 
asferische lens en één ED-lens, produceert de lens een stabiel contrast en hoge resolutie van 1:1 macro (equivalent van 35mm-camera: 2x) 
tot oneindig. Het interne scherpstelsysteem, dat drie lensgroepen aandrijft, zorgt ervoor dat het nauwkeurige scherpstellen, dat zo essentieel 
is bij een macrolens, sneller en stiller gebeurt. De lens biedt ook MEGA O.I.S., dat onscherpte door trillende handen tegengaat, zodat je 
heldere, scherpe foto's kunt maken, van macro-opnames en middelgrote teleportretten tot groothoek landschappen en lange teleopnames.

Deze macrolens kan veel meer dan kleine dingen groter maken. Behalve dat je er 
een prachtig zacht bokeh-effect mee kunt creëren, kun je ook het hele beeld, van 
hoek tot hoek, haarscherp maken. Dit geeft je de vrijheid om veel verschillende 
composities te kiezen, van portretten tot teleopnames van landschappen. 
Deze lens is dus een echte allrounder.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/200 sec, F2.8, ISO 200

1/640 sec, F2.8, ISO 800©Bence Máté

ASPH

VAST BRANDPUNT

200mm F2.8 (vergelijkbaar met 400 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG ELMARIT 200mm / 
F2.8 / POWER O.I.S. (H-ES200) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1.15 m/3.8 ft (Full), 3.0 m/9.8 ft (3m-Limit) 
• Maximale beeldvergroting = circa 0.2× (quivalent 35 mm camera e: 0.4×) 
• Filterformaat  = 77 mm 
• Afmetingen = 87.5 [dia.] × circa 174 mm/3.44 [dia.] × 6.85 in 
• Gewicht = circa 1245 g/43.92 oz

Ongekende resolutie,
zelfs bij teleopnames uit de hand
Met een lichtsterk diafragma van F2.8, een effectieve POWER O.I.S die compatibel is met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie en een robuust 
ontwerp is deze lens gemaakt voor professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. De lens produceert beelden met een hoge 
resolutie en een hoog contrast van hoek tot hoek. Vervorming en chromatische aberratie worden onderdrukt door toepassing van Ultra 
Extra-Low Dispersion (UED) lenzen. Een lineaire motor met drie magneten en een sensordrive met een maximale snelheid van 240 fps 
maken een zeer snel en nauwkeurig contrast AF-systeem mogelijk, zelfs bij 4K video. Bovendien zorgt het aandrijfsysteem met 
microstappen ervoor dat de camera zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de hoeveelheid licht bij pannen.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Als deze ultra-telelens de meegeleverde 
1,4x teleconverter wordt bevestigd, 
wordt het bereik vergroot tot een 
ongelooflijke 560 mm (equivalent van 
35mm-camera) voor meer flexibiliteit 
buiten bij het maken van opnames van 
wilde dieren of actiesporten.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

ED

*

UED
•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

Teleconverter (als H-ES200 is bevestigd):
• Brandpuntsafstand = 560 mm 
   (equivalent van 35mm-camera)
• Maximaal diafragma = F4.0
• Minimaal diafragma = F22

45mm F2.8 200mm F2.8
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MACRO

45mm F2.8 (vergelijkbaar met 90 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-ES045) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,15
• Maximale beeldvergroting = circa 1,0x (equivalent 35mm-camera: 2,0x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 62,5 mm
• Gewicht = circa 225 g

Een superieure macrolens brengt
de kleinste onderwerpen groots in beeld
Deze hoogwaardige macrolens werd ontwikkeld om te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van Leica en minimaliseert vervorming, ghosts 
(dubbelbeelden), flaring (lichtvlekken) en verminderde resolutie aan de rand van de lens. Met 14 elementen in 10 groepen, waaronder één 
asferische lens en één ED-lens, produceert de lens een stabiel contrast en hoge resolutie van 1:1 macro (equivalent van 35mm-camera: 2x) 
tot oneindig. Het interne scherpstelsysteem, dat drie lensgroepen aandrijft, zorgt ervoor dat het nauwkeurige scherpstellen, dat zo essentieel 
is bij een macrolens, sneller en stiller gebeurt. De lens biedt ook MEGA O.I.S., dat onscherpte door trillende handen tegengaat, zodat je 
heldere, scherpe foto's kunt maken, van macro-opnames en middelgrote teleportretten tot groothoek landschappen en lange teleopnames.

Deze macrolens kan veel meer dan kleine dingen groter maken. Behalve dat je er 
een prachtig zacht bokeh-effect mee kunt creëren, kun je ook het hele beeld, van 
hoek tot hoek, haarscherp maken. Dit geeft je de vrijheid om veel verschillende 
composities te kiezen, van portretten tot teleopnames van landschappen. 
Deze lens is dus een echte allrounder.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/200 sec, F2.8, ISO 200

1/640 sec, F2.8, ISO 800©Bence Máté

ASPH

VAST BRANDPUNT

200mm F2.8 (vergelijkbaar met 400 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG ELMARIT 200mm / 
F2.8 / POWER O.I.S. (H-ES200) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1.15 m/3.8 ft (Full), 3.0 m/9.8 ft (3m-Limit) 
• Maximale beeldvergroting = circa 0.2× (quivalent 35 mm camera e: 0.4×) 
• Filterformaat  = 77 mm 
• Afmetingen = 87.5 [dia.] × circa 174 mm/3.44 [dia.] × 6.85 in 
• Gewicht = circa 1245 g/43.92 oz

Ongekende resolutie,
zelfs bij teleopnames uit de hand
Met een lichtsterk diafragma van F2.8, een effectieve POWER O.I.S die compatibel is met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie en een robuust 
ontwerp is deze lens gemaakt voor professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. De lens produceert beelden met een hoge 
resolutie en een hoog contrast van hoek tot hoek. Vervorming en chromatische aberratie worden onderdrukt door toepassing van Ultra 
Extra-Low Dispersion (UED) lenzen. Een lineaire motor met drie magneten en een sensordrive met een maximale snelheid van 240 fps 
maken een zeer snel en nauwkeurig contrast AF-systeem mogelijk, zelfs bij 4K video. Bovendien zorgt het aandrijfsysteem met 
microstappen ervoor dat de camera zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de hoeveelheid licht bij pannen.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Als deze ultra-telelens de meegeleverde 
1,4x teleconverter wordt bevestigd, 
wordt het bereik vergroot tot een 
ongelooflijke 560 mm (equivalent van 
35mm-camera) voor meer flexibiliteit 
buiten bij het maken van opnames van 
wilde dieren of actiesporten.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

*

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

ED

*

UED
•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een gedeponeerd handelsmerk van 
Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

Teleconverter (als H-ES200 is bevestigd):
• Brandpuntsafstand = 560 mm 
   (equivalent van 35mm-camera)
• Maximaal diafragma = F4.0
• Minimaal diafragma = F22

45mm F2.8 200mm F2.8

10 11

  lijnen/mm
  S: sagitaal
  M: meridionaal

                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.

  lijnen/mm
  S: sagitaal
  M: meridionaal

                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.



12 13

100

50

50 10

MTF Chart

S 20

M 20

S 40

M 40

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

100

50

M
TF

 (%
)

50 10

Distance from image center (mm)

100

50

50 10

MTF Chart

S 20

M 20

S 40

M 40

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

100

50

M
TF

 (%
)

50 10

Distance from image center (mm)

GROOTHOEKZOOMLENS

8-18mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 16-36 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / 
F2.8-4.0 ASPH. (H-E08018) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,23 m
• Maximale beeldvergroting =
   circa 0,12× (equivalent 35mm-camera: 0,24×)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 73,4 [dia.] × circa 88 mm
• Gewicht = circa 315 g

Op deze compacte, lichte lens, die door zijn brandpuntbereik geschikt is voor groothoekopnames 
en straatfotografie, kunnen filters worden gebruikt. Ook is hij gemakkelijk mee te nemen, 
gebruiksvriendelijk en robuust genoeg om in de meest uitdagende omgevingen te gebruiken.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/20 sec, F7.1, ISO 200© Ken Duncan

*

Voeg diepte en impact toe voor
indrukwekkende composities
Deze compact groothoekzoomlens maakt deel uit van de nieuwe LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0-serie. Sferische vervorming en 
chromatische aberratie worden effectief onderdrukt door de combinatie van 15 lenselementen, waaronder 1 asferische ED-lens, 3 
asferische lenzen, 2 ED-lenzen en een UHR-lens. Met de lens kunnen daardoor prachtige beelden van hoge kwaliteit worden gemaakt en 
het lichtsterke diafragma van F2.8 maakt deze kwaliteit zelfs bij weinig omgevingslicht mogelijk. Hij is ook heel geschikt voor 4K-video's 
dankzij het stille interne focussysteem met een maximale snelheid van 240 fps en nauwkeurige AF Tracking. Het ontwerp is stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* om zelfs in de moeilijkste omstandigheden goed te presteren.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

UHREDASPHASPH/ED

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

STANDAARD ZOOMLENS

10-25mm F1.7 (vergelijkbaar met 20-50 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / 
F1.7 ASPH. (H-X1025) 

• Lensconstructie = 17 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,28 m
• Maximale beeldvergroting =
circa 0,14x (equivalent 35mm-camera: 0,28x)
• Filterformaat = 77 mm
• Afmetingen = 87,6 [dia.] x circa 128 mm
• Gewicht = circa 690 g

Deze veelzijdige zoomlens heeft een speciaal koppelingsmechanisme waarmee op elk 
moment direct kan worden gewisseld tussen MF en AF. Hierdoor is hij geschikt voor het 
maken van zowel foto's als video's. Maak het ene moment dynamische landschapsfoto's en 
het volgende moment een intiem portret, zelfs bij weinig licht.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/8000 sec, F1.7, ISO 200©Jonas Borg

**

's Werelds eerste* standaard zoomlens met
F1.7 over het hele zoombereik, voor foto's en video's
Deze standaard zoomlens biedt een groot diafragma van F1.7 over het hele zoombereik van 20-50 mm (equivalent 35mm-camera). Fotografen 
krijgen er een veelzijdige metgezel bij die meerdere focusopties biedt met een ongelooflijk hoge resolutie, prachtige bokeh-effecten en een 
uitstekende beeldweergave. Videografen zullen de stille werking waarderen van een mechanisme dat ook focus breathing onderdrukt en een 
zeer snelle en uiterst nauwkeurige AF ondersteunt. Bovendien past het diafragma zich soepel aan veranderingen in de hoeveelheid licht aan 
tijdens zoomen en pannen. De lens bevat niet alleen superieure optische elementen. Hij is ook stof-, spatwater- en vorstbestendig** om zelfs 
in de moeilijkste omstandigheden goed te presteren.
*Als digitale verwisselbare lens voor een spiegelloze camera vanaf 31 mei 2019. ** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

ASPH UHRED

AF MF
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GROOTHOEKZOOMLENS

8-18mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 16-36 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / 
F2.8-4.0 ASPH. (H-E08018) 

• Lensconstructie = 15 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,23 m
• Maximale beeldvergroting =
   circa 0,12× (equivalent 35mm-camera: 0,24×)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 73,4 [dia.] × circa 88 mm
• Gewicht = circa 315 g

Op deze compacte, lichte lens, die door zijn brandpuntbereik geschikt is voor groothoekopnames 
en straatfotografie, kunnen filters worden gebruikt. Ook is hij gemakkelijk mee te nemen, 
gebruiksvriendelijk en robuust genoeg om in de meest uitdagende omgevingen te gebruiken.

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/20 sec, F7.1, ISO 200© Ken Duncan

*

Voeg diepte en impact toe voor
indrukwekkende composities
Deze compact groothoekzoomlens maakt deel uit van de nieuwe LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0-serie. Sferische vervorming en 
chromatische aberratie worden effectief onderdrukt door de combinatie van 15 lenselementen, waaronder 1 asferische ED-lens, 3 
asferische lenzen, 2 ED-lenzen en een UHR-lens. Met de lens kunnen daardoor prachtige beelden van hoge kwaliteit worden gemaakt en 
het lichtsterke diafragma van F2.8 maakt deze kwaliteit zelfs bij weinig omgevingslicht mogelijk. Hij is ook heel geschikt voor 4K-video's 
dankzij het stille interne focussysteem met een maximale snelheid van 240 fps en nauwkeurige AF Tracking. Het ontwerp is stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* om zelfs in de moeilijkste omstandigheden goed te presteren.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

UHREDASPHASPH/ED

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

STANDAARD ZOOMLENS

10-25mm F1.7 (vergelijkbaar met 20-50 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / 
F1.7 ASPH. (H-X1025) 

• Lensconstructie = 17 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,28 m
• Maximale beeldvergroting =
circa 0,14x (equivalent 35mm-camera: 0,28x)
• Filterformaat = 77 mm
• Afmetingen = 87,6 [dia.] x circa 128 mm
• Gewicht = circa 690 g

Deze veelzijdige zoomlens heeft een speciaal koppelingsmechanisme waarmee op elk 
moment direct kan worden gewisseld tussen MF en AF. Hierdoor is hij geschikt voor het 
maken van zowel foto's als video's. Maak het ene moment dynamische landschapsfoto's en 
het volgende moment een intiem portret, zelfs bij weinig licht.

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/8000 sec, F1.7, ISO 200©Jonas Borg

**

's Werelds eerste* standaard zoomlens met
F1.7 over het hele zoombereik, voor foto's en video's
Deze standaard zoomlens biedt een groot diafragma van F1.7 over het hele zoombereik van 20-50 mm (equivalent 35mm-camera). Fotografen 
krijgen er een veelzijdige metgezel bij die meerdere focusopties biedt met een ongelooflijk hoge resolutie, prachtige bokeh-effecten en een 
uitstekende beeldweergave. Videografen zullen de stille werking waarderen van een mechanisme dat ook focus breathing onderdrukt en een 
zeer snelle en uiterst nauwkeurige AF ondersteunt. Bovendien past het diafragma zich soepel aan veranderingen in de hoeveelheid licht aan 
tijdens zoomen en pannen. De lens bevat niet alleen superieure optische elementen. Hij is ook stof-, spatwater- en vorstbestendig** om zelfs 
in de moeilijkste omstandigheden goed te presteren.
*Als digitale verwisselbare lens voor een spiegelloze camera vanaf 31 mei 2019. ** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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STANDAARD ZOOMLENS

12-60mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 24-120 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES12060) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,24 m (tele)
• Maximale beeldvergroting =
   circa 0,3x (equivalent 35mm-camera: 0,6x)
• Filterformaat = 62 mm
• Afmetingen = 68,4 [dia.] x circa 86 mm
• Gewicht = circa 320 g

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/60 sec, F4.0, ISO 800© Daimon Xanthopoulos

*

Van schitterende landschapsfoto's tot indrukwekkende portretten -
zoom door een set standaard brandpuntsafstanden
Deze standaard zoomlens maakt deel uit van de nieuwe LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0-serie. Hij heeft een uitzonderlijk bereik van 
ultragroothoek tot supertele en het diafragma met 9 lamellen voorziet onderwerpen van een stijlvolle onscherpe achtergrond en 
natuurlijke effecten. De combinatie van POWER O.I.S-stabilisatie en compatibiliteit met 5-assige Dual I.S.2 garandeert haarscherpe 
resultaten, zelfs bij weinig omgevingslicht. Daarnaast zorgen een uitstekende AF Tracking en een intern scherpstelsysteem voor 
nauwkeurige prestaties en een stille werking bij het maken van opnames en zoomen in 4K video. Deze veelzijdige lens is robuust en stof-, 
spatwater- en vorstbestendig*.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Deze lichte en gemakkelijk mee te nemen middelgrote Leica-zoomlens doet het werk van verschillende 
essentiële lenzen. Hij is geschikt voor dagelijkse opnames, van dynamische landschapsfoto's tot 
portretten, zelfs bij weinig licht. Ook is hij bestand tegen de zwaarste opname-omstandigheden.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

TELEZOOMLENS

50-200mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 100-400 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES50200) 

• Lensconstructie = 21 elementen in 15 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,75 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25×
   (equivalent 35mm-camera: 0,5×)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 76 [dia.] × circa 132 mm
• Gewicht = circa 655 g

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/5000 sec, F6.3, ISO 200©Daimon Xanthopoulous

Zeer flexibele lens met een bereik van groothoek tot ultratele voor foto's en video's van hoge kwaliteit
Een compacte zoomlens met een bereik van 100 mm middelgrote telefoto tot 400 mm ultratelefoto (equivalent van 35mm-camera). Superieure beeldkwaliteit 
gebaseerd op de strenge kwaliteitsnormen van LEICA. Het lenssysteem, met Nano Surface Coating, onderdrukt sferische vervorming en chromatische 
aberratie effectief. Hierdoor worden van het midden tot de rand een hoge resolutie en hoog contrast bereikt. De lens is voorzien van POWER O.I.S. (optische 
beeldstabilisator) en werkt met zowel Dual I.S.- als Dual I.S.2-beeldstabilisatie als hij wordt bevestigd op een compatibele LUMIX DSLM-camera. Bewegingen 
door het trillen van de hand worden dan effectief gecompenseerd. Dit is een flexibele zoomlens voor portret-, sport-, natuur- en macrofotografie. Ook legt hij 
videobeelden van hoge kwaliteit vast en is hij compatibel met 4K video, omdat hij snel en nauwkeurig scherpstelt en stil is. Met zijn robuuste stof- en 
spatwaterbestendige* ontwerp dat vorstbestendig is tot -10°C is de lens geschikt voor professioneel gebruik onder zware omstandigheden.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

ASPH UHRUEDEDASPH ED

*

Als op deze ultra-telezoomlens de meegeleverde 1,4x teleconverter wordt bevestigd, wordt het bereik vergroot 
tot een ongelooflijke 560 mm (equivalent van 35mm-camera) voor meer flexibiliteit buiten bij het maken van 
opnames van wilde dieren of actiesporten.
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STANDAARD ZOOMLENS

12-60mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 24-120 mm op een 35mm-camera) 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES12060) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,24 m (tele)
• Maximale beeldvergroting =
   circa 0,3x (equivalent 35mm-camera: 0,6x)
• Filterformaat = 62 mm
• Afmetingen = 68,4 [dia.] x circa 86 mm
• Gewicht = circa 320 g

LEICA DG Lens

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/60 sec, F4.0, ISO 800© Daimon Xanthopoulos

*

Van schitterende landschapsfoto's tot indrukwekkende portretten -
zoom door een set standaard brandpuntsafstanden
Deze standaard zoomlens maakt deel uit van de nieuwe LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0-serie. Hij heeft een uitzonderlijk bereik van 
ultragroothoek tot supertele en het diafragma met 9 lamellen voorziet onderwerpen van een stijlvolle onscherpe achtergrond en 
natuurlijke effecten. De combinatie van POWER O.I.S-stabilisatie en compatibiliteit met 5-assige Dual I.S.2 garandeert haarscherpe 
resultaten, zelfs bij weinig omgevingslicht. Daarnaast zorgen een uitstekende AF Tracking en een intern scherpstelsysteem voor 
nauwkeurige prestaties en een stille werking bij het maken van opnames en zoomen in 4K video. Deze veelzijdige lens is robuust en stof-, 
spatwater- en vorstbestendig*.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

Deze lichte en gemakkelijk mee te nemen middelgrote Leica-zoomlens doet het werk van verschillende 
essentiële lenzen. Hij is geschikt voor dagelijkse opnames, van dynamische landschapsfoto's tot 
portretten, zelfs bij weinig licht. Ook is hij bestand tegen de zwaarste opname-omstandigheden.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

TELEZOOMLENS

50-200mm F2.8-4.0 (vergelijkbaar met 100-400 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES50200) 

• Lensconstructie = 21 elementen in 15 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,75 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25×
   (equivalent 35mm-camera: 0,5×)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 76 [dia.] × circa 132 mm
• Gewicht = circa 655 g

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/5000 sec, F6.3, ISO 200©Daimon Xanthopoulous

Zeer flexibele lens met een bereik van groothoek tot ultratele voor foto's en video's van hoge kwaliteit
Een compacte zoomlens met een bereik van 100 mm middelgrote telefoto tot 400 mm ultratelefoto (equivalent van 35mm-camera). Superieure beeldkwaliteit 
gebaseerd op de strenge kwaliteitsnormen van LEICA. Het lenssysteem, met Nano Surface Coating, onderdrukt sferische vervorming en chromatische 
aberratie effectief. Hierdoor worden van het midden tot de rand een hoge resolutie en hoog contrast bereikt. De lens is voorzien van POWER O.I.S. (optische 
beeldstabilisator) en werkt met zowel Dual I.S.- als Dual I.S.2-beeldstabilisatie als hij wordt bevestigd op een compatibele LUMIX DSLM-camera. Bewegingen 
door het trillen van de hand worden dan effectief gecompenseerd. Dit is een flexibele zoomlens voor portret-, sport-, natuur- en macrofotografie. Ook legt hij 
videobeelden van hoge kwaliteit vast en is hij compatibel met 4K video, omdat hij snel en nauwkeurig scherpstelt en stil is. Met zijn robuuste stof- en 
spatwaterbestendige* ontwerp dat vorstbestendig is tot -10°C is de lens geschikt voor professioneel gebruik onder zware omstandigheden.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

ASPH UHRUEDEDASPH ED

*

Als op deze ultra-telezoomlens de meegeleverde 1,4x teleconverter wordt bevestigd, wordt het bereik vergroot 
tot een ongelooflijke 560 mm (equivalent van 35mm-camera) voor meer flexibiliteit buiten bij het maken van 
opnames van wilde dieren of actiesporten.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
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LUMIX G-lens en X-lens

LUMIX G Lens en X Lens

TELEZOOMLENS

100-400mm F4.0-6.3 (vergelijkbaar met 200-800 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. (H-RS100400) 

• Lensconstructie = 20 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,5x)
• Filterformaat = 72 mm
• Afmetingen = 83 [dia.] x circa 171,5 mm
• Gewicht = circa 985 g

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/500 sec, F6.3, ISO 400©Bence Máté

Zoomt tot 800 mm* maar toch zo compact - een ultra telezoomlens met LEICA-kwaliteit
De resultaten in het middelgrote telefotobereik van deze ultra-zoomlens van 200-800 mm* zijn geweldig en daarnaast is de lens lichter en 
kleiner dan zijn voorgangers. Dankzij de POWER O.I.S. kun je vanuit de hand scherpe foto's maken, zelfs als er volledig is ingezoomd. De lens 
is zeer stof- en spatwaterbestendig* en daardoor een betrouwbare partner voor buitenopnames. In elke situatie levert hij beelden van hoge 
kwaliteit. De lenseenheid bevat asferische en Extra-Low Dispersion (ED) lenzen (1 UED- en 2 ED-lenzen) die voldoen aan de strenge optische 
eisen van Leica. Het interne lineaire scherpstelsysteem maakt een uiterste snelle en nauwkeurige AF mogelijk met een capaciteit van 240 
fps. Al met al, superieure beeldprestaties met hoge resolutie en hoog contrast over het volledige zoombereik.
* Equivalent van 35mm-camera. ** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water. *** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

Deze ultra-telezoomlens, die onderwerpen op afstand dichterbij haalt, is ideaal voor het 
vastleggen van intense actiesporten of vogels en andere dieren waar je doorgaans niet dichtbij 
kunt komen. Geweldig voor het maken van foto's of video's van een afstand met een 
compressie-effect. De lens heeft ook een roterende statiefbevestiging, zodat er snel kan worden 
gewisseld tussen liggend en staand formaat. Met de macrofuncties kunnen close-ups worden 
gemaakt van bijvoorbeeld planten (maximale vergrotingsfactor van 0,5x (equivalent van 
35mm-camera)).

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

UED EDASPH/ED

** ***
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De G- en X-lenzen zijn het resultaat van een intense zoektocht 

naar de meeste optimale beeldkwaliteit. 

Behalve dat hij compact, heel licht en bijzonder gemakkelijk mee 

te nemen is, maakt de nauwkeurige en snelle Contrast AF van de 

G-lens een uitzonderlijke beeldweergave mogelijk. 

De X-lens geeft texturen scherp weer en de transparantie is 

ongelooflijk mooi. Daarnaast produceert hij een scherp contrast van 

hoek tot hoek dankzij een speciale coating die ghosts (dubbelbeelden) 

en flaring (lichtvlekken) minimaliseert.

Deze lenzen bieden een veelzijdig bereik aan brandpuntsafstanden, 

van groothoek tot tele, zodat in elke situatie opnames kunnen 

worden gemaakt.

LUMIX G-lens en X-lens

LUMIX G Lens en X Lens

TELEZOOMLENS

100-400mm F4.0-6.3 (vergelijkbaar met 200-800 mm op een 35mm-camera)

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. (H-RS100400) 

• Lensconstructie = 20 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,5x)
• Filterformaat = 72 mm
• Afmetingen = 83 [dia.] x circa 171,5 mm
• Gewicht = circa 985 g

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.

1/500 sec, F6.3, ISO 400©Bence Máté

Zoomt tot 800 mm* maar toch zo compact - een ultra telezoomlens met LEICA-kwaliteit
De resultaten in het middelgrote telefotobereik van deze ultra-zoomlens van 200-800 mm* zijn geweldig en daarnaast is de lens lichter en 
kleiner dan zijn voorgangers. Dankzij de POWER O.I.S. kun je vanuit de hand scherpe foto's maken, zelfs als er volledig is ingezoomd. De lens 
is zeer stof- en spatwaterbestendig* en daardoor een betrouwbare partner voor buitenopnames. In elke situatie levert hij beelden van hoge 
kwaliteit. De lenseenheid bevat asferische en Extra-Low Dispersion (ED) lenzen (1 UED- en 2 ED-lenzen) die voldoen aan de strenge optische 
eisen van Leica. Het interne lineaire scherpstelsysteem maakt een uiterste snelle en nauwkeurige AF mogelijk met een capaciteit van 240 
fps. Al met al, superieure beeldprestaties met hoge resolutie en hoog contrast over het volledige zoombereik.
* Equivalent van 35mm-camera. ** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water. *** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

Deze ultra-telezoomlens, die onderwerpen op afstand dichterbij haalt, is ideaal voor het 
vastleggen van intense actiesporten of vogels en andere dieren waar je doorgaans niet dichtbij 
kunt komen. Geweldig voor het maken van foto's of video's van een afstand met een 
compressie-effect. De lens heeft ook een roterende statiefbevestiging, zodat er snel kan worden 
gewisseld tussen liggend en staand formaat. Met de macrofuncties kunnen close-ups worden 
gemaakt van bijvoorbeeld planten (maximale vergrotingsfactor van 0,5x (equivalent van 
35mm-camera)).

•LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is 
een gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De LEICA DG-lenzen worden 
vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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De G- en X-lenzen zijn het resultaat van een intense zoektocht 

naar de meeste optimale beeldkwaliteit. 

Behalve dat hij compact, heel licht en bijzonder gemakkelijk mee 

te nemen is, maakt de nauwkeurige en snelle Contrast AF van de 

G-lens een uitzonderlijke beeldweergave mogelijk. 

De X-lens geeft texturen scherp weer en de transparantie is 

ongelooflijk mooi. Daarnaast produceert hij een scherp contrast van 

hoek tot hoek dankzij een speciale coating die ghosts (dubbelbeelden) 

en flaring (lichtvlekken) minimaliseert.

Deze lenzen bieden een veelzijdig bereik aan brandpuntsafstanden, 

van groothoek tot tele, zodat in elke situatie opnames kunnen 

worden gemaakt.
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                Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.



18 19

FISHEYE

8mm F3.5 (vergelijkbaar met 16 mm op een 35mm-camera)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 (H-F008) 

ED

• Lensconstructie = 10 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,1 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = Voorkant: bevestiging niet mogelijk/Achterkant:    
   filterhouder van 22 mm x 22 mm
• Afmetingen = 60,7 [dia.] x circa 51,7 mm
• Gewicht = circa 165 g   

Fisheye-lens voor unieke beelden met intrigerende vervormingseffecten
Met deze fisheye-lens met equisolid angle projection kun je fascinerende beelden maken met een diagonale beeldhoek van 180 graden en 
intrigerende vervormingseffecten. Dit lenssysteem met 10 elementen in 9 groepen, waaronder 1 ED-lens, corrigeert chromatische 
aberratie die het gevolg is van vergroting en andere oorzaken, waardoor de beeldweergave fantastisch is. De fisheye-lens heeft ook een 
intern scherpstelsysteem en een vrijwel geruisloos aandrijfsysteem dat geen storend geluid produceert als je de LUMIX G gebruikt om 
HD-video's te maken.

 

VAST BRANDPUNT

14mm F2.5 (vergelijkbaar met 28mm op een 35mm-camera)

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A)

• Lensconstructie = 6 elementen in 5 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,18 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 20,5 mm
• Gewicht = circa 55 g

Lens met vaste brandpuntsafstand voor groothoekopnames
Een brede kijkhoek en een uitstekende scherptediepte maken deze platte groothoeklens een goede keuze voor zowel momentopnames als 
landschapsfoto's. Deze superdunne lens produceert contrastrijke beelden van hoek tot hoek en corrigeert vervorming. Hij is daardoor vooral ideaal voor 
het vastleggen van onderwerpen die voornamelijk lineair van vorm zijn, zoals gebouwen met een aantal rechte lijnen. De eenvoudige lensconstructie - 
6 elementen in 5 groepen, waaronder 3 glazen asferische lenzen - levert geweldige prestaties en is daarnaast ongelooflijk compact.

ASPH

VAST BRANDPUNT

20mm / 25mm F1.7 (vergelijkbaar met 40mm / 50mm op een 35mm-camera)

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. (H-H020A)

• Lensconstructie = 7 elementen in 5 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,13x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,25x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 25,5 mm
• Gewicht = circa 87 g

Een lichtsterke lens met een diafragma van F1.7 - voor momentopnames of artistieke portretten
Een lichtsterk diafragma van F1.7 is wat deze lens met vaste brandpuntsafstand kenmerkt. Hij produceert daardoor beelden met een verfijnd 
bokeh-effect en hoog contrast. Zelfs bij weinig omgevingslicht kunnen er opnames worden gemaakt met een korte sluitertijd zonder de ISO-gevoeligheid 
te verhogen en worden er nog steeds prachtige, expressieve beelden vastgelegd met een minimale hoeveelheid ruis. De asferische lenzen zijn optimaal 
geconfigureerd om consistent scherpe beelden te produceren, waardoor betere prestaties mogelijk zijn met een compact systeem. Met deze lens bij de 
hand kun je alledaagse situaties artistiek weergeven en mooie portretten maken.

ASPH

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. (H-H025)

• Lensconstructie = 8 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,14x 
 (equivalent 35mm-camera: 0,28x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 60,8 [dia.] x circa 52 mm
• Gewicht = circa 125 g

ASPH UHR

LUMIX G Lens en X Lens

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5, 1/400 sec, F8.0, ISO 100

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH., 1/600 sec, F1.7, ISO 200

FISHEYE

8mm F3.5 (vergelijkbaar met 16 mm op een 35mm-camera)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 (H-F008) 

ED

• Lensconstructie = 10 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,1 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = Voorkant: bevestiging niet mogelijk/Achterkant:    
   filterhouder van 22 mm x 22 mm
• Afmetingen = 60,7 [dia.] x circa 51,7 mm
• Gewicht = circa 165 g   

Fisheye-lens voor unieke beelden met intrigerende vervormingseffecten
Met deze fisheye-lens met equisolid angle projection kun je fascinerende beelden maken met een diagonale beeldhoek van 180 graden en 
intrigerende vervormingseffecten. Dit lenssysteem met 10 elementen in 9 groepen, waaronder 1 ED-lens, corrigeert chromatische 
aberratie die het gevolg is van vergroting en andere oorzaken, waardoor de beeldweergave fantastisch is. De fisheye-lens heeft ook een 
intern scherpstelsysteem en een vrijwel geruisloos aandrijfsysteem dat geen storend geluid produceert als je de LUMIX G gebruikt om 
HD-video's te maken.

 

VAST BRANDPUNT

14mm F2.5 (vergelijkbaar met 28mm op een 35mm-camera)

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. (H-H014A)

• Lensconstructie = 6 elementen in 5 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,18 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 20,5 mm
• Gewicht = circa 55 g

Lens met vaste brandpuntsafstand voor groothoekopnames
Een brede kijkhoek en een uitstekende scherptediepte maken deze platte groothoeklens een goede keuze voor zowel momentopnames als 
landschapsfoto's. Deze superdunne lens produceert contrastrijke beelden van hoek tot hoek en corrigeert vervorming. Hij is daardoor vooral ideaal voor 
het vastleggen van onderwerpen die voornamelijk lineair van vorm zijn, zoals gebouwen met een aantal rechte lijnen. De eenvoudige lensconstructie - 
6 elementen in 5 groepen, waaronder 3 glazen asferische lenzen - levert geweldige prestaties en is daarnaast ongelooflijk compact.

ASPH

VAST BRANDPUNT

20mm / 25mm F1.7 (vergelijkbaar met 40mm / 50mm op een 35mm-camera)

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. (H-H020A)

• Lensconstructie = 7 elementen in 5 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,13x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,25x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 63 [dia.] x circa 25,5 mm
• Gewicht = circa 87 g

Een lichtsterke lens met een diafragma van F1.7 - voor momentopnames of artistieke portretten
Een lichtsterk diafragma van F1.7 is wat deze lens met vaste brandpuntsafstand kenmerkt. Hij produceert daardoor beelden met een verfijnd 
bokeh-effect en hoog contrast. Zelfs bij weinig omgevingslicht kunnen er opnames worden gemaakt met een korte sluitertijd zonder de ISO-gevoeligheid 
te verhogen en worden er nog steeds prachtige, expressieve beelden vastgelegd met een minimale hoeveelheid ruis. De asferische lenzen zijn optimaal 
geconfigureerd om consistent scherpe beelden te produceren, waardoor betere prestaties mogelijk zijn met een compact systeem. Met deze lens bij de 
hand kun je alledaagse situaties artistiek weergeven en mooie portretten maken.

ASPH

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. (H-H025)

• Lensconstructie = 8 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,14x 
 (equivalent 35mm-camera: 0,28x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 60,8 [dia.] x circa 52 mm
• Gewicht = circa 125 g

ASPH UHR

LUMIX G Lens en X Lens

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5, 1/400 sec, F8.0, ISO 100

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH., 1/600 sec, F1.7, ISO 200
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VAST BRANDPUNT

42.5mm F1.7 (vergelijkbaar met 85mm op een 35mm-camera)

Prachtige bokeh-effecten met een lichtsterke F1.7 middelgrote telelens
Dit nieuwe lenssysteem bestaat uit 10 elementen in 8 groepen, waaronder één asferische lens, om aberratie en vervorming te minimaliseren. 
Het cirkelvormige diafragma met 7 lamellen produceert schitterende bokeh-effecten. Meerlagige coating beperkt ghosts (dubbelbeelden) en 
flaring (lichtvlekken) voor een heldere en scherpe beeldweergave met veel diepte van hoek tot hoek. Power O.I.S. onderdrukt handtrillingen 
effectief. Foto's worden scherp en helder, zelfs als je 's nachts of binnen opnames maakt. Het interne scherpstelsysteem produceert een hoge 
resolutie over het volledige bereik. En een nieuwe stappenmotor stuurt de lens aan met 240 fps, zodat er soepel en vibratievrij kan worden 
scherpgesteld bij het maken van zowel foto's als video's.

• Lensconstructie = 10 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,31 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 55 [dia.] x circa 50 mm
• Gewicht = circa 130 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

LUMIX G 42.5mm /
F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-HS043) 

MACROLENS

30mm F2.8 (vergelijkbaar met 60 mm op een 35mm-camera)

Multifunctionele lens - van macrofoto's tot portret
Met 9 elementen in 9 groepen, waaronder één asferische lens, levert deze lens hoge prestaties in een compact formaat. Het interne 
scherpstelsysteem produceert beelden met een hoge resolutie en veel contrast over het hele scherpstelbereik, van 1:1 macro tot oneindig. 
Een stappenmotor stuurt de lens aan voor 240-fps AF. Bij het maken van zowel foto's als video's kun je snel, soepel en stil scherpstellen. Bij 
het vastleggen van portretten en andere onderwerpen met een kleine scherptediepte produceert het cirkelvormige diafragma met 7 lamellen 
schitterende bokeh-effecten. De meervoudige coating minimaliseert ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) voor indrukwekkende, 
heldere beelden met een mooie diepte van hoek tot hoek. Deze lens geeft je de beelden die je voor ogen hebt.

LUMIX G MACRO 30mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 
(H-HS030) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,105 m
• Maximale beeldvergroting = circa 1,0x 
   (equivalent 35mm-camera: 2,0x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 58,8 [dia.] x circa 63,5 mm
• Gewicht = circa 180 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S., 1/800 sec, F1.7, ISO 200

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH., 1/200 sec, F8.0, ISO 100

GROOTHOEKZOOMLENS

7-14mm F4.0 (vergelijkbaar met 14-28 mm op een 35mm-camera)

Een superkleine, lichtgewicht ultra-groothoekzoomlens
Deze lens - 's werelds kleinste in zijn soort* - biedt een uitzonderlijk perspectief door zijn beeldhoek van 114 graden. Deze ultragroothoeklens 
is klein en licht genoeg om overal mee naartoe te nemen en je kunt er op reis de uitgestrektheid en grootsheid van weidse landschappen mee 
vastleggen met een levensechte sfeer en natuurgetrouw perspectief. Naast twee asferische lenzen die verschillende vormen van aberratie 
corrigeren, is de lens ook uitgerust met wel vier Extra-Low Dispersion (ED) lenzen, die chromatische aberratie veroorzaakt door vergroting 
elimineren. Over het volledige zoombereik produceert deze lens heldere en scherpe beelden. * Vanaf 25 maart 2009, voor groothoekzoomlenzen voor DSLR-camera's.

• Lensconstructie = 16 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,08x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,15x)
• Afmetingen = 75 [dia.] x circa 83,1 mm
• Gewicht = circa 300 g

ASPH ED

LUMIX G VARIO 7-14mm /
F4.0 ASPH. 
(H-F007014) 

*

LUMIX G Lens en X Lens

VAST BRANDPUNT

42.5mm F1.7 (vergelijkbaar met 85mm op een 35mm-camera)

Prachtige bokeh-effecten met een lichtsterke F1.7 middelgrote telelens
Dit nieuwe lenssysteem bestaat uit 10 elementen in 8 groepen, waaronder één asferische lens, om aberratie en vervorming te minimaliseren. 
Het cirkelvormige diafragma met 7 lamellen produceert schitterende bokeh-effecten. Meerlagige coating beperkt ghosts (dubbelbeelden) en 
flaring (lichtvlekken) voor een heldere en scherpe beeldweergave met veel diepte van hoek tot hoek. Power O.I.S. onderdrukt handtrillingen 
effectief. Foto's worden scherp en helder, zelfs als je 's nachts of binnen opnames maakt. Het interne scherpstelsysteem produceert een hoge 
resolutie over het volledige bereik. En een nieuwe stappenmotor stuurt de lens aan met 240 fps, zodat er soepel en vibratievrij kan worden 
scherpgesteld bij het maken van zowel foto's als video's.

• Lensconstructie = 10 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,31 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 55 [dia.] x circa 50 mm
• Gewicht = circa 130 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

LUMIX G 42.5mm /
F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-HS043) 

MACROLENS

30mm F2.8 (vergelijkbaar met 60 mm op een 35mm-camera)

Multifunctionele lens - van macrofoto's tot portret
Met 9 elementen in 9 groepen, waaronder één asferische lens, levert deze lens hoge prestaties in een compact formaat. Het interne 
scherpstelsysteem produceert beelden met een hoge resolutie en veel contrast over het hele scherpstelbereik, van 1:1 macro tot oneindig. 
Een stappenmotor stuurt de lens aan voor 240-fps AF. Bij het maken van zowel foto's als video's kun je snel, soepel en stil scherpstellen. Bij 
het vastleggen van portretten en andere onderwerpen met een kleine scherptediepte produceert het cirkelvormige diafragma met 7 lamellen 
schitterende bokeh-effecten. De meervoudige coating minimaliseert ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) voor indrukwekkende, 
heldere beelden met een mooie diepte van hoek tot hoek. Deze lens geeft je de beelden die je voor ogen hebt.

LUMIX G MACRO 30mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 
(H-HS030) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,105 m
• Maximale beeldvergroting = circa 1,0x 
   (equivalent 35mm-camera: 2,0x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 58,8 [dia.] x circa 63,5 mm
• Gewicht = circa 180 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S., 1/800 sec, F1.7, ISO 200

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH., 1/200 sec, F8.0, ISO 100

GROOTHOEKZOOMLENS

7-14mm F4.0 (vergelijkbaar met 14-28 mm op een 35mm-camera)

Een superkleine, lichtgewicht ultra-groothoekzoomlens
Deze lens - 's werelds kleinste in zijn soort* - biedt een uitzonderlijk perspectief door zijn beeldhoek van 114 graden. Deze ultragroothoeklens 
is klein en licht genoeg om overal mee naartoe te nemen en je kunt er op reis de uitgestrektheid en grootsheid van weidse landschappen mee 
vastleggen met een levensechte sfeer en natuurgetrouw perspectief. Naast twee asferische lenzen die verschillende vormen van aberratie 
corrigeren, is de lens ook uitgerust met wel vier Extra-Low Dispersion (ED) lenzen, die chromatische aberratie veroorzaakt door vergroting 
elimineren. Over het volledige zoombereik produceert deze lens heldere en scherpe beelden. * Vanaf 25 maart 2009, voor groothoekzoomlenzen voor DSLR-camera's.

• Lensconstructie = 16 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,08x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,15x)
• Afmetingen = 75 [dia.] x circa 83,1 mm
• Gewicht = circa 300 g

ASPH ED

LUMIX G VARIO 7-14mm /
F4.0 ASPH. 
(H-F007014) 

*
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STANDAARD ZOOMLENS

12-32mm F3.5-5.6 / 12-35mm F2.8 
Een standaard zoomlens met volledig bereik en uitstekende prestaties die gemakkelijk mee te nemen is
Deze handzame, lichte en compacte zoomlens biedt een indrukwekkend aantal opnamemogelijkheden, van 24mm-groothoek tot 64 mm/70 
mm (equivalent van een 35mm-camera). Ideaal voor portretten of het maken van landschapsfoto's en momentopnames. Door het 2-staps 
intrekbare mechanisme is de 12-32mm-zoomlens net zo gemakkelijk mee te nemen als een pancakelens. De 12-35mm-lens is compatibel 
met 5-assige Dual I.S.2, met geavanceerde gesynchroniseerde stabilisatie in zowel de lens als de camera. Dus terwijl je optimaal profiteert 
van het grote diafragma kun je zonder flits bij weinig licht foto's maken zonder trillingsonscherpte. Het stof-, spatwater- en vorstbestendige* 
ontwerp garandeert betrouwbaar gebruik buiten. * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water

LUMIX G VARIO 12-32mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS12032) 

• Lensconstructie = 8 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,3 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,13x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,26x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 24 mm
• Gewicht = circa 70 g

ASPH

**Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

**

• Lensconstructie = 14 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67,6 [dia.] x circa 73,8 mm
• Gewicht = circa 305 g

LUMIX G X VARIO 12-35mm / 
F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-HSA12035) 

ED

Power-on (Wide-end) Power-off (Retracted) 

(vergelijkbaar met 24-64 mm/
24-70 mm op een 35mm-camera.)

ASPH UED UHR

*

STANDAARD ZOOMLENS

12-60mm F3.5-5.6 (35mm camera equivalent: 24-120mm) 
Een 5x zoom waarmee je verder komt
Deze 5x optische standaard zoomlens glijdt moeiteloos van een groothoek van 24 mm naar middelgrote telefoto van 120 mm (equivalent 
van 35mm-camera). De uitstekende resultaten zijn te danken aan 11 elementen in 9 groepen met 3 asferische lenzen en 1 Extra-Low 
Dispersion (ED) lens. Deze zorgen over het hele zoombereik voor een consistente beeldkwaliteit. De interne scherpstelaandrijving maakt 
een supersnelle auto focus mogelijk met een soepel en stil mechanisme dat lastige scherpstelsituaties vergemakkelijkt, vooral bij het 
maken van 4K-video's. Andere kenmerken zijn de POWER O.I.S. en de compatibiliteit met Dual I.S. Verder is de lens is stof- en 
spatwaterbestendig* en kan dus met een gerust hart buiten worden gebruikt. Met andere woorden het is een lens die geschikt is voor elke 
geplande of toevallige gelegenheid. * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

LUMIX G VARIO 12-60mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
(H-FS12060) 

• Lensconstructie = 11 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,25 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,27x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,54x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 66 [dia.] x circa 71 mm
• Gewicht = circa 210 g

***

ASPH ED

 LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S., 1/125 sec, F8.0, ISO 200

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S., 1/400 sec, F14.0, ISO 200

** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

LUMIX G Lens en X Lens

STANDAARD ZOOMLENS

12-32mm F3.5-5.6 / 12-35mm F2.8 
Een standaard zoomlens met volledig bereik en uitstekende prestaties die gemakkelijk mee te nemen is
Deze handzame, lichte en compacte zoomlens biedt een indrukwekkend aantal opnamemogelijkheden, van 24mm-groothoek tot 64 mm/70 
mm (equivalent van een 35mm-camera). Ideaal voor portretten of het maken van landschapsfoto's en momentopnames. Door het 2-staps 
intrekbare mechanisme is de 12-32mm-zoomlens net zo gemakkelijk mee te nemen als een pancakelens. De 12-35mm-lens is compatibel 
met 5-assige Dual I.S.2, met geavanceerde gesynchroniseerde stabilisatie in zowel de lens als de camera. Dus terwijl je optimaal profiteert 
van het grote diafragma kun je zonder flits bij weinig licht foto's maken zonder trillingsonscherpte. Het stof-, spatwater- en vorstbestendige* 
ontwerp garandeert betrouwbaar gebruik buiten. * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water

LUMIX G VARIO 12-32mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS12032) 

• Lensconstructie = 8 elementen in 7 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,3 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,13x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,26x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 24 mm
• Gewicht = circa 70 g

ASPH

**Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

**

• Lensconstructie = 14 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67,6 [dia.] x circa 73,8 mm
• Gewicht = circa 305 g

LUMIX G X VARIO 12-35mm / 
F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-HSA12035) 

ED

Power-on (Wide-end) Power-off (Retracted) 

(vergelijkbaar met 24-64 mm/
24-70 mm op een 35mm-camera.)

ASPH UED UHR

*

STANDAARD ZOOMLENS

12-60mm F3.5-5.6 (35mm camera equivalent: 24-120mm) 
Een 5x zoom waarmee je verder komt
Deze 5x optische standaard zoomlens glijdt moeiteloos van een groothoek van 24 mm naar middelgrote telefoto van 120 mm (equivalent 
van 35mm-camera). De uitstekende resultaten zijn te danken aan 11 elementen in 9 groepen met 3 asferische lenzen en 1 Extra-Low 
Dispersion (ED) lens. Deze zorgen over het hele zoombereik voor een consistente beeldkwaliteit. De interne scherpstelaandrijving maakt 
een supersnelle auto focus mogelijk met een soepel en stil mechanisme dat lastige scherpstelsituaties vergemakkelijkt, vooral bij het 
maken van 4K-video's. Andere kenmerken zijn de POWER O.I.S. en de compatibiliteit met Dual I.S. Verder is de lens is stof- en 
spatwaterbestendig* en kan dus met een gerust hart buiten worden gebruikt. Met andere woorden het is een lens die geschikt is voor elke 
geplande of toevallige gelegenheid. * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

LUMIX G VARIO 12-60mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
(H-FS12060) 

• Lensconstructie = 11 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,25 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,27x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,54x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 66 [dia.] x circa 71 mm
• Gewicht = circa 210 g

***

ASPH ED

 LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II ASPH. / POWER O.I.S., 1/125 sec, F8.0, ISO 200

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S., 1/400 sec, F14.0, ISO 200

** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.
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LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S., 1/2000 sec, F7.1, ISO 160

LUMIX G Lens en X Lens

 

STANDAARD ZOOMLENS

14-42mm / 14-45mm F3.5-5.6 
Een standaard zoomlens voor het perfect vastlagen van alledaagse momenten en reisherinneringen
Deze lens biedt een groot brandpuntbereik tot circa 3x zoom – of 3,2x met de 14-45mm-optie. Hierdoor is hij geschikt voor verschillende typen 
opnames, van reisfotografie tot landschappen. De G X VARIO PZ 14-42mm is ultracompact door zijn intrekbare constructie en biedt superieure 
POWER O.I.S.-stabilisatie met een stille zoom voor helder geluid bij het maken van video's. Door zijn twee asferische lenzen is de G VARIO 
14-42mm klein en licht. De G VARIO 14-45mm bestaat uit 12 lenselementen in 9 groepen, waaronder een gegoten glazen asferische lens, die 
aberratie corrigeert en uitstekende optische prestaties levert.

• Lensconstructie = 9 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m [groothoek], 0,3 m [tele]
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 61 [dia.] x circa 26,8 mm (als lens is ingetrokken)
• Gewicht = circa 95 g

(vergelijkbaar met 28-84mm/
28-90mm op een 35mm-camera)

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-PS14042) 

ASPH ED

Power-on 
(Wide-end)

Power-off 
(Retracted) 

LUMIX G VARIO 14-42mm / 
F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS1442A) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,3 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 56 [dia.] x circa 49 mm ASPH
• Gewicht = circa 110 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G VARIO 14-45mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS014045) 

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 60 [dia.] x circa 60 mm
• Gewicht = circa 195 g

ASPH

TELEZOOMLENS 

14-140mm F3.5-5.6 (vergelijkbaar met 28-280 mm op een 35mm-camera)

Een 10x optische zoomlens met een compact, licht en elegant design
Deze 10x optische zoomlens heeft een elegant, stof- en spatwaterbestendig design, compact formaat met een totale lengte van 75 mm en laag 
gewicht van circa 265 g. Hij heeft een brandpuntbereik van 28 mm tot 280 mm (beide equivalent van 35mm-camera) met een hoge beeldkwaliteit 
over het hele bereik dankzij 2 ED-lenzen en 3 asferische lenzen. Close-upopnames (tot 30 cm) zijn mogelijk in de groothoekstand en 
macro-opnames (max. beeldvergroting van 0,25x) kunnen worden gemaakt in de telestand. De nieuwe stappenmotor zorgt voor een zeer snelle 
AF met een lensaandrijving van 240 fps. Deze zeer snelle en nauwkeurige zoomlens is ook geschikt voor het maken van HD-video's. 
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 14 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m (groothoek), 0,5 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25x (
   (equivalent 35mm-camera: 0,5x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67 [dia.] x circa 75 mm ASPH
• Gewicht = circa 265 g

ASPH

** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

**

*

ED

LUMIX G VARIO 14-140mm / 
F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-FSA14140) 

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S., 1/60 sec, F7.1, ISO 160

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S., 1/2000 sec, F7.1, ISO 160

LUMIX G Lens en X Lens

 

STANDAARD ZOOMLENS

14-42mm / 14-45mm F3.5-5.6 
Een standaard zoomlens voor het perfect vastlagen van alledaagse momenten en reisherinneringen
Deze lens biedt een groot brandpuntbereik tot circa 3x zoom – of 3,2x met de 14-45mm-optie. Hierdoor is hij geschikt voor verschillende typen 
opnames, van reisfotografie tot landschappen. De G X VARIO PZ 14-42mm is ultracompact door zijn intrekbare constructie en biedt superieure 
POWER O.I.S.-stabilisatie met een stille zoom voor helder geluid bij het maken van video's. Door zijn twee asferische lenzen is de G VARIO 
14-42mm klein en licht. De G VARIO 14-45mm bestaat uit 12 lenselementen in 9 groepen, waaronder een gegoten glazen asferische lens, die 
aberratie corrigeert en uitstekende optische prestaties levert.

• Lensconstructie = 9 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m [groothoek], 0,3 m [tele]
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 37 mm
• Afmetingen = 61 [dia.] x circa 26,8 mm (als lens is ingetrokken)
• Gewicht = circa 95 g

(vergelijkbaar met 28-84mm/
28-90mm op een 35mm-camera)

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-PS14042) 

ASPH ED

Power-on 
(Wide-end)

Power-off 
(Retracted) 

LUMIX G VARIO 14-42mm / 
F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS1442A) 

• Lensconstructie = 9 elementen in 8 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,2 m (groothoek), 0,3 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 56 [dia.] x circa 49 mm ASPH
• Gewicht = circa 110 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G VARIO 14-45mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS014045) 

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,34x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 60 [dia.] x circa 60 mm
• Gewicht = circa 195 g

ASPH

TELEZOOMLENS 

14-140mm F3.5-5.6 (vergelijkbaar met 28-280 mm op een 35mm-camera)

Een 10x optische zoomlens met een compact, licht en elegant design
Deze 10x optische zoomlens heeft een elegant, stof- en spatwaterbestendig design, compact formaat met een totale lengte van 75 mm en laag 
gewicht van circa 265 g. Hij heeft een brandpuntbereik van 28 mm tot 280 mm (beide equivalent van 35mm-camera) met een hoge beeldkwaliteit 
over het hele bereik dankzij 2 ED-lenzen en 3 asferische lenzen. Close-upopnames (tot 30 cm) zijn mogelijk in de groothoekstand en 
macro-opnames (max. beeldvergroting van 0,25x) kunnen worden gemaakt in de telestand. De nieuwe stappenmotor zorgt voor een zeer snelle 
AF met een lensaandrijving van 240 fps. Deze zeer snelle en nauwkeurige zoomlens is ook geschikt voor het maken van HD-video's. 
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 14 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,3 m (groothoek), 0,5 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,25x (
   (equivalent 35mm-camera: 0,5x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67 [dia.] x circa 75 mm ASPH
• Gewicht = circa 265 g

ASPH

** Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

**

*

ED

LUMIX G VARIO 14-140mm / 
F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 
(H-FSA14140) 

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S., 1/60 sec, F7.1, ISO 160
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ED

TELEZOOMLENS

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S., 1/500 sec, F2.8, ISO 640©Bence Máté

35-100mm F2.8/F4.0-5.6 (vergelijkbaar met 70-200mm op een 35mm-camera) 
Krachtige telezoomlens - gemakkelijk mee te nemen, geweldig voor stijlvolle effecten
Deze lens met een bereik van 70-200 mm (equivalent van 35mm-camera) is compact en licht en dus gemakkelijk mee te nemen. Voorziet 
zowel tele- als portretopnames van schitterende bokeh-effecten. Doordat de snelle F2.8 X-lens stof-, spatwater- en vorstbestendig* is, kun 
je hem bijna overal mee naartoe nemen en door de korte sluitertijden kunnen zelfs snelbewegende onderwerpen worden vastgelegd zonder 
dat je je zorgen hoeft te maken over de opname-omstandigheden. De lens is compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie die samenwerkt 
met trillingscompensatie in de camera, zodat er altijd scherpe beelden worden vastgelegd, zelfs vanuit de hand bij weinig licht. 
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

LUMIX G Lens en X Lens

LUMIX G VARIO 35-100mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS35100) 

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,11x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,22x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 50 mm
• Gewicht = circa 135 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

TELEZOOMLENS

45-150mm / -175mm / -200mm F4.0-5.6 

Zoomen van middelgroot tot supertele
Dit is een lens voor dynamisch actiefoto's van een voetbalwedstrijd of dieren in het wild. De 45-200mm-lens is een supertelelens, die tot wel 
400 mm (equivalent van 35mm-camera) inzoomt en een zeer snelle, uiterst nauwkeurige AF biedt door de compatibiliteit met een sensordrive 
van 240 fps. Ook is hij compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie samen met trillingscompensatie in de camera. Doordat hij stof- en 
spatwaterbestendig* is, is hij overal te gebruiken. De 45-150mm-lens heeft een inwendig scherpstelsysteem voor een snelle Contrast AF. De 
45-175mm-lens is heel gebruiksvriendelijk door zijn stille powerzoom die beweegt terwijl de lengte van de lens niet verandert. 
 * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,35x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 62 [dia.] x circa 73 mm
• Gewicht = circa 200 g

(vergelijkbaar met 90-300mm / 90-350mm / 90-400mm op een 35mm-camera)

LUMIX G VARIO 45-150mm /
F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 
(H-FS45150) 

ASPH

LUMIX G X VARIO PZ 
45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / 
POWER O.I.S.        
(H-PS45175) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 61,6 [dia.] x circa 90,0 mm
• Gewicht = circa 210 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G VARIO 45-200mm / 
F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.
(H-FSA45200) 

• Lensconstructie = 16 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,0 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,19x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,38x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 70 [dia.] x circa 100 mm
• Gewicht = circa 370 g

• Lensconstructie = 18 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,85 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x 
   equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67,4 [dia.] x circa 99,9 mm
• Gewicht = circa 357 g

LUMIX G X VARIO 35-100mm / 
F2.8 II / POWER O.I.S. 
(H-HSA35100) 

ED

ED

UED

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

ASPH UHR

ED

*

TELEZOOMLENS

100-300mm F4.0-5.6 (vergelijkbaar met 200-600mm op een 35mm-camera)

Een met 5-assige Dual I.S.2 compatibele lens voor ultratele-opnames zonder trillingsonscherpte 
Behalve dat deze lens trillingsonscherpte compenseert met POWER O.I.S. is hij ook compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie. Hij werkt 
daardoor samen met de trillingsonderdrukking in de camera (B.I.S) zodat je vanuit de hand haarscherpe opnames kunt maken, zelfs in de 
supertelestand. Een ED-lens in de eerste lensgroep corrigeert chromatische aberratie veroorzaakt door zoomen en een intern focussysteem 
verbetert de scherpstelling om een zeer snelle Contrast-AF mogelijk te maken met die compatibel is met een aandrijving van 240 fps. Verder 
is de lens compact en licht zodat hij overal meer naartoe kan worden genomen. Dankzij een stof- en spatwaterbestendig ontwerp is hij heel 
geschikt voor gebruik buiten.  * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 17 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,5 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,21x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,42x)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 73,6 [dia.] x circa 126 mm
• Gewicht = circa 520 g

LUMIX G VARIO 100-300mm / 
F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 
(H-FSA100300) 

*

ED

*

ED

TELEZOOMLENS

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S., 1/500 sec, F2.8, ISO 640©Bence Máté

35-100mm F2.8/F4.0-5.6 (vergelijkbaar met 70-200mm op een 35mm-camera) 
Krachtige telezoomlens - gemakkelijk mee te nemen, geweldig voor stijlvolle effecten
Deze lens met een bereik van 70-200 mm (equivalent van 35mm-camera) is compact en licht en dus gemakkelijk mee te nemen. Voorziet 
zowel tele- als portretopnames van schitterende bokeh-effecten. Doordat de snelle F2.8 X-lens stof-, spatwater- en vorstbestendig* is, kun 
je hem bijna overal mee naartoe nemen en door de korte sluitertijden kunnen zelfs snelbewegende onderwerpen worden vastgelegd zonder 
dat je je zorgen hoeft te maken over de opname-omstandigheden. De lens is compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie die samenwerkt 
met trillingscompensatie in de camera, zodat er altijd scherpe beelden worden vastgelegd, zelfs vanuit de hand bij weinig licht. 
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

LUMIX G Lens en X Lens

LUMIX G VARIO 35-100mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
(H-FS35100) 

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,11x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,22x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 55,5 [dia.] x circa 50 mm
• Gewicht = circa 135 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

TELEZOOMLENS

45-150mm / -175mm / -200mm F4.0-5.6 

Zoomen van middelgroot tot supertele
Dit is een lens voor dynamisch actiefoto's van een voetbalwedstrijd of dieren in het wild. De 45-200mm-lens is een supertelelens, die tot wel 
400 mm (equivalent van 35mm-camera) inzoomt en een zeer snelle, uiterst nauwkeurige AF biedt door de compatibiliteit met een sensordrive 
van 240 fps. Ook is hij compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie samen met trillingscompensatie in de camera. Doordat hij stof- en 
spatwaterbestendig* is, is hij overal te gebruiken. De 45-150mm-lens heeft een inwendig scherpstelsysteem voor een snelle Contrast AF. De 
45-175mm-lens is heel gebruiksvriendelijk door zijn stille powerzoom die beweegt terwijl de lengte van de lens niet verandert. 
 * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 12 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,17x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,35x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 62 [dia.] x circa 73 mm
• Gewicht = circa 200 g

(vergelijkbaar met 90-300mm / 90-350mm / 90-400mm op een 35mm-camera)

LUMIX G VARIO 45-150mm /
F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 
(H-FS45150) 

ASPH

LUMIX G X VARIO PZ 
45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / 
POWER O.I.S.        
(H-PS45175) 

• Lensconstructie = 14 elementen in 10 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,9 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,2x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,4x)
• Filterformaat = 46 mm
• Afmetingen = 61,6 [dia.] x circa 90,0 mm
• Gewicht = circa 210 g

ASPH

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*

LUMIX G VARIO 45-200mm / 
F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.
(H-FSA45200) 

• Lensconstructie = 16 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,0 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,19x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,38x)
• Filterformaat = 52 mm
• Afmetingen = 70 [dia.] x circa 100 mm
• Gewicht = circa 370 g

• Lensconstructie = 18 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,85 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,1x 
   equivalent 35mm-camera: 0,2x)
• Filterformaat = 58 mm
• Afmetingen = 67,4 [dia.] x circa 99,9 mm
• Gewicht = circa 357 g

LUMIX G X VARIO 35-100mm / 
F2.8 II / POWER O.I.S. 
(H-HSA35100) 

ED

ED

UED

* Firmware moet worden geüpdatet naar de nieuwste versie.

*
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*

TELEZOOMLENS

100-300mm F4.0-5.6 (vergelijkbaar met 200-600mm op een 35mm-camera)

Een met 5-assige Dual I.S.2 compatibele lens voor ultratele-opnames zonder trillingsonscherpte 
Behalve dat deze lens trillingsonscherpte compenseert met POWER O.I.S. is hij ook compatibel met 5-assige Dual I.S.2-stabilisatie. Hij werkt 
daardoor samen met de trillingsonderdrukking in de camera (B.I.S) zodat je vanuit de hand haarscherpe opnames kunt maken, zelfs in de 
supertelestand. Een ED-lens in de eerste lensgroep corrigeert chromatische aberratie veroorzaakt door zoomen en een intern focussysteem 
verbetert de scherpstelling om een zeer snelle Contrast-AF mogelijk te maken met die compatibel is met een aandrijving van 240 fps. Verder 
is de lens compact en licht zodat hij overal meer naartoe kan worden genomen. Dankzij een stof- en spatwaterbestendig ontwerp is hij heel 
geschikt voor gebruik buiten.  * Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

• Lensconstructie = 17 elementen in 12 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 1,5 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,21x 
   (equivalent 35mm-camera: 0,42x)
• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 73,6 [dia.] x circa 126 mm
• Gewicht = circa 520 g

LUMIX G VARIO 100-300mm / 
F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 
(H-FSA100300) 

*

ED

*
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Electromagnetic Force Actuator

Electromagnetic Force Actuator

Focus Lens

Sensor
Guide Pole

Guide Pole

Coil

Rond diafragma 
Meer diafragmalamellen met een geoptimaliseerde vorm maken 
een bijna perfect rond diafragma mogelijk voor prachtige, 
natuurlijke bokeh-effecten, zelfs bij een hoog F-getal.

Ondersteuning voor video
De lenzen uit de G-serie zijn ontwikkeld voor 4K-video, met optische elementen en een constructie die zijn geoptimaliseerd voor een ultrahoge 
beeldkwaliteit. Filters zijn gemakkelijk te bevestigen en ze zijn eenvoudig te bedienen door het focuskoppelingsmechanisme.

Onderdrukking van focus breathing
Het storende focus breathing (waarbij het brandpuntsafstand iets 
verschuift), een neveneffect van lenzen met een intern focus 
mechanisme, wordt nu volledig onderdrukt.

Een lens selecteren voor video-opnames
(1) Vaste brandpuntsafstand / zoom
Een lens met een vast brandpunt en groot diafragma is geweldig 
voor prachtige bokeh-effecten, maar kies een zoomlens om 
belangrijk momenten tijdens een huwelijk of sportwedstrijd vast 
te leggen wanneer er geen tijd is om te wisselen van lens.

(2) Lage F-getallen
Kies een lagere, lichtsterkere F-stop voor een bereik waarbij 
achtergronden in hoge mate onscherp worden. Hoge beeld-
kwaliteit, zelfs bij weinig licht, zonder de ISO-waarde te verhogen.

Diafragmaring
Gebruik de diafragmaring op het lenslichaam om de F-stop intuïtief 
aan te passen terwijl je door de zoeker kijkt. Dit is niet alleen handig 
bij het maken van foto's, maar een must bij het maken van video's 
van bewegende onderwerpen.

Uiterst nauwkeurig handmatig scherpstellen
Schakel direct over van AF naar MF door alleen maar de 
focusring te verschuiven. Een koppelingsmechanisme behoudt 
precies dezelfde scherpstelling terwijl tussen de twee modi 
wordt gewisseld.

Stof-, spatwater- en vorstbestendig 
De LUMIX-lenzen zijn geproduceerd om veelzijdig te zijn en hun stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* ontwerp beschermt ze buiten, wat het 
weer ook is - zelfs tot -10 °C op besneeuwde berghellingen enz.
* Stof -en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade zal ontstaan als de camera/ lens wordt 
blootgesteld aan direct contact met stof en water.

Fluor coating
Deze speciale olie- en waterafstotende coating voorkomt dat 
zich vuil op het oppervlak van de lens hecht. Zelfs als er druppels 
of stof contact maken, zijn die er gemakkelijk af te wegen. De 
lens blijft in elke omgeving schoon.

Intern focussysteem
Zeer snelle, nauwkeurige en stille AF. Het kleinere, lichtere 
interne focussysteem zorgt voor een fantastische 
beeldkwaliteit met minder chromatische aberratie, kortere 
opnameafstanden en dezelfde kijkhoek.

Zonder onderdrukking breathing = 
verandering in beeldhoek

Met onderdrukking breathing =
geen verandering in beeldhoek

Afbeelding ter illustratie

H-NS043 Diafragmaring

Lineaire motor
De lineaire motor van Panasonic werkt op basis van 
elektromagnetische kracht en drijft de focuslens aan zonder fysiek 
contact te maken. Hij is daardoor volkomen stil en maakt een zeer 
snelle én uiterst nauwkeurige autofocus mogelijk. De motor 
ondersteunt ook het maken van 4K-video's van hoge kwaliteit, zelfs bij 
lenzen met een groot diafragma, dankzij de unieke feedback en 
hybride bediening, en de voorsturing.

Magnet

Coil Magnet

Compatibel met filters
Als een laag F-getal wordt gebruikt om bokeh-effecten te verkrijgen 
bij fel daglicht kan dit leiden tot overbelichting. Gebruik voor een 
mooie onscherpte het ND-filter om de hoeveelheid licht te beperken.

Diafragmaregeling in microstappen
Omdat deze regeling nauwkeurigere diafragma-aanpassingen 
mogelijk maakt, kunnen videografen een vloeiende, stabielere 
belichting realiseren, vooral bij opnames met opvallende 
veranderingen in de hoeveelheid licht of bij zoomen of pannen.

Zonder ND filter = 
overbelichting

Met ND filter = 
groot bokeh met juiste belichting

 
(3) Focusmotor
Door de geïntegreerde lineaire motor kan er soepeler en 
stiller uiterst precies en snel worden scherpgesteld, zodat er 
video-opnames van hoge kwaliteit kunnen worden vastgelegd.

(4) Compatibel met filters
Op de lenzen kunnen filters worden bevestigd om gebruik te 
kunnen maken van handige filtereffecten, zoals ND- en PL-filters.
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Rond diafragma 
Meer diafragmalamellen met een geoptimaliseerde vorm maken 
een bijna perfect rond diafragma mogelijk voor prachtige, 
natuurlijke bokeh-effecten, zelfs bij een hoog F-getal.

Ondersteuning voor video
De lenzen uit de G-serie zijn ontwikkeld voor 4K-video, met optische elementen en een constructie die zijn geoptimaliseerd voor een ultrahoge 
beeldkwaliteit. Filters zijn gemakkelijk te bevestigen en ze zijn eenvoudig te bedienen door het focuskoppelingsmechanisme.

Onderdrukking van focus breathing
Het storende focus breathing (waarbij het brandpuntsafstand iets 
verschuift), een neveneffect van lenzen met een intern focus 
mechanisme, wordt nu volledig onderdrukt.

Een lens selecteren voor video-opnames
(1) Vaste brandpuntsafstand / zoom
Een lens met een vast brandpunt en groot diafragma is geweldig 
voor prachtige bokeh-effecten, maar kies een zoomlens om 
belangrijk momenten tijdens een huwelijk of sportwedstrijd vast 
te leggen wanneer er geen tijd is om te wisselen van lens.

(2) Lage F-getallen
Kies een lagere, lichtsterkere F-stop voor een bereik waarbij 
achtergronden in hoge mate onscherp worden. Hoge beeld-
kwaliteit, zelfs bij weinig licht, zonder de ISO-waarde te verhogen.

Diafragmaring
Gebruik de diafragmaring op het lenslichaam om de F-stop intuïtief 
aan te passen terwijl je door de zoeker kijkt. Dit is niet alleen handig 
bij het maken van foto's, maar een must bij het maken van video's 
van bewegende onderwerpen.

Uiterst nauwkeurig handmatig scherpstellen
Schakel direct over van AF naar MF door alleen maar de 
focusring te verschuiven. Een koppelingsmechanisme behoudt 
precies dezelfde scherpstelling terwijl tussen de twee modi 
wordt gewisseld.

Stof-, spatwater- en vorstbestendig 
De LUMIX-lenzen zijn geproduceerd om veelzijdig te zijn en hun stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* ontwerp beschermt ze buiten, wat het 
weer ook is - zelfs tot -10 °C op besneeuwde berghellingen enz.
* Stof -en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade zal ontstaan als de camera/ lens wordt 
blootgesteld aan direct contact met stof en water.

Fluor coating
Deze speciale olie- en waterafstotende coating voorkomt dat 
zich vuil op het oppervlak van de lens hecht. Zelfs als er druppels 
of stof contact maken, zijn die er gemakkelijk af te wegen. De 
lens blijft in elke omgeving schoon.

Intern focussysteem
Zeer snelle, nauwkeurige en stille AF. Het kleinere, lichtere 
interne focussysteem zorgt voor een fantastische 
beeldkwaliteit met minder chromatische aberratie, kortere 
opnameafstanden en dezelfde kijkhoek.

Zonder onderdrukking breathing = 
verandering in beeldhoek

Met onderdrukking breathing =
geen verandering in beeldhoek

Afbeelding ter illustratie

H-NS043 Diafragmaring

Lineaire motor
De lineaire motor van Panasonic werkt op basis van 
elektromagnetische kracht en drijft de focuslens aan zonder fysiek 
contact te maken. Hij is daardoor volkomen stil en maakt een zeer 
snelle én uiterst nauwkeurige autofocus mogelijk. De motor 
ondersteunt ook het maken van 4K-video's van hoge kwaliteit, zelfs bij 
lenzen met een groot diafragma, dankzij de unieke feedback en 
hybride bediening, en de voorsturing.

Magnet

Coil Magnet

Compatibel met filters
Als een laag F-getal wordt gebruikt om bokeh-effecten te verkrijgen 
bij fel daglicht kan dit leiden tot overbelichting. Gebruik voor een 
mooie onscherpte het ND-filter om de hoeveelheid licht te beperken.

Diafragmaregeling in microstappen
Omdat deze regeling nauwkeurigere diafragma-aanpassingen 
mogelijk maakt, kunnen videografen een vloeiende, stabielere 
belichting realiseren, vooral bij opnames met opvallende 
veranderingen in de hoeveelheid licht of bij zoomen of pannen.

Zonder ND filter = 
overbelichting

Met ND filter = 
groot bokeh met juiste belichting

 
(3) Focusmotor
Door de geïntegreerde lineaire motor kan er soepeler en 
stiller uiterst precies en snel worden scherpgesteld, zodat er 
video-opnames van hoge kwaliteit kunnen worden vastgelegd.

(4) Compatibel met filters
Op de lenzen kunnen filters worden bevestigd om gebruik te 
kunnen maken van handige filtereffecten, zoals ND- en PL-filters.
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Rond diafragma 
Meer diafragmalamellen met een geoptimaliseerde vorm maken 
een bijna perfect rond diafragma mogelijk voor prachtige, 
natuurlijke bokeh-effecten, zelfs bij een hoog F-getal.

Ondersteuning voor video
De lenzen uit de S-serie zijn ontwikkeld voor 4K-video, met optische elementen en een constructie die zijn geoptimaliseerd voor een ultrahoge 
beeldkwaliteit. Filters zijn gemakkelijk te bevestigen en ze zijn eenvoudig te bedienen door het focuskoppelingsmechanisme.

Onderdrukking van focus breathing
Het storende focus breathing (waarbij het brandpuntsafstand iets 
verschuift), een neveneffect van lenzen met een intern focus 
mechanisme, wordt nu volledig onderdrukt.

Een lens selecteren voor video-opnames
(1) Vaste brandpuntsafstand / zoom
Een lens met een vast brandpunt en groot diafragma is geweldig 
voor prachtige bokeh-effecten, maar kies een zoomlens om 
belangrijk momenten tijdens een huwelijk of sportwedstrijd vast 
te leggen wanneer er geen tijd is om te wisselen van lens.

(2) Lage F-getallen
Kies een lagere, lichtsterkere F-stop voor een bereik waarbij 
achtergronden in hoge mate onscherp worden. Hoge beeld-
kwaliteit, zelfs bij weinig licht, zonder de ISO-waarde te verhogen.

(3) Focusmotor
Door de geïntegreerde lineaire motor kan er soepeler en 
stiller uiterst precies en snel worden scherpgesteld, zodat er 
video-opnames van hoge kwaliteit kunnen worden vastgelegd.

(4) Compatibel met filters
Op de lenzen kunnen filters worden bevestigd om gebruik te 
kunnen maken van handige filtereffecten, zoals ND- en PL-filters.

Diafragmaring
Gebruik de diafragmaring op het lenslichaam om de F-stop intuïtief 
aan te passen terwijl je door de zoeker kijkt. Dit is niet alleen handig 
bij het maken van foto's, maar een must bij het maken van video's 
van bewegende onderwerpen.

Uiterst nauwkeurig handmatig scherpstellen
Schakel direct over van AF naar MF door alleen maar de 
focusring te verschuiven. Een koppelingsmechanisme behoudt 
precies dezelfde scherpstelling terwijl tussen de twee modi 
wordt gewisseld.

Stof-, spatwater- en vorstbestendig 
De LUMIX-lenzen zijn geproduceerd om veelzijdig te zijn en hun stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* ontwerp beschermt ze buiten, wat het 
weer ook is - zelfs tot -10 °C op besneeuwde berghellingen enz.
* Stof -en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade zal ontstaan als de camera/ lens wordt 
blootgesteld aan direct contact met stof en water.

Fluor coating
Deze speciale olie- en waterafstotende coating voorkomt dat 
zich vuil op het oppervlak van de lens hecht. Zelfs als er druppels 
of stof contact maken, zijn die er gemakkelijk af te wegen. De 
lens blijft in elke omgeving schoon.

Intern focussysteem
Zeer snelle, nauwkeurige en stille AF. Het kleinere, lichtere 
interne focussysteem zorgt voor een fantastische 
beeldkwaliteit met minder chromatische aberratie, kortere 
opnameafstanden en dezelfde kijkhoek.

Zonder onderdrukking breathing = 
verandering in beeldhoek

Met onderdrukking breathing =
geen verandering in beeldhoek

Afbeelding ter illustratie

Lineaire motor
De lineaire motor van Panasonic werkt op basis van 
elektromagnetische kracht en drijft de focuslens aan zonder fysiek 
contact te maken. Hij is daardoor volkomen stil en maakt een zeer 
snelle én uiterst nauwkeurige autofocus mogelijk. De motor 
ondersteunt ook het maken van 4K-video's van hoge kwaliteit, zelfs bij 
lenzen met een groot diafragma, dankzij de unieke feedback en 
hybride bediening, en de voorsturing.

Magneet

Spoel Magneet

Compatibel met filters
Als een laag F-getal wordt gebruikt om bokeh-effecten te verkrijgen 
bij fel daglicht kan dit leiden tot overbelichting. Gebruik voor een 
mooie onscherpte het ND-filter om de hoeveelheid licht te beperken.

Diafragmaregeling in microstappen
Omdat deze regeling nauwkeurigere diafragma-aanpassingen 
mogelijk maakt, kunnen videografen een vloeiende, stabielere 
belichting realiseren, vooral bij opnames met opvallende 
veranderingen in de hoeveelheid licht of bij zoomen of pannen.

Met ND filter = 
groot bokeh met juiste belichting
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Elektromagnetische krachtactuator

Lineaire / niet-lineaire 
scherpstelringregeling
Kies voor handmatige scherpstelling van de "niet-lineaire" 
responsfocus deze verandert mee met hoe snel u de focusring 
draait - of "lineair" - een vaste snelheidsverandering ongeacht 
de werksnelheid. Bij videoshoots, selecteer "lineair" en een rotatie 
om de precieze focus in te stellen.

Zonder ND filter = 
overbelichting
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Rond diafragma 
Meer diafragmalamellen met een geoptimaliseerde vorm maken 
een bijna perfect rond diafragma mogelijk voor prachtige, 
natuurlijke bokeh-effecten, zelfs bij een hoog F-getal.

Ondersteuning voor video
De lenzen uit de G-serie zijn ontwikkeld voor 4K-video, met optische elementen en een constructie die zijn geoptimaliseerd voor een ultrahoge 
beeldkwaliteit. Filters zijn gemakkelijk te bevestigen en ze zijn eenvoudig te bedienen door het focuskoppelingsmechanisme.

Onderdrukking van focus breathing
Het storende focus breathing (waarbij het brandpuntsafstand iets 
verschuift), een neveneffect van lenzen met een intern focus 
mechanisme, wordt nu volledig onderdrukt.

Een lens selecteren voor video-opnames
(1) Vaste brandpuntsafstand / zoom
Een lens met een vast brandpunt en groot diafragma is geweldig 
voor prachtige bokeh-effecten, maar kies een zoomlens om 
belangrijk momenten tijdens een huwelijk of sportwedstrijd vast 
te leggen wanneer er geen tijd is om te wisselen van lens.

(2) Lage F-getallen
Kies een lagere, lichtsterkere F-stop voor een bereik waarbij 
achtergronden in hoge mate onscherp worden. Hoge beeld-
kwaliteit, zelfs bij weinig licht, zonder de ISO-waarde te verhogen.

Diafragmaring
Gebruik de diafragmaring op het lenslichaam om de F-stop intuïtief 
aan te passen terwijl je door de zoeker kijkt. Dit is niet alleen handig 
bij het maken van foto's, maar een must bij het maken van video's 
van bewegende onderwerpen.

Uiterst nauwkeurig handmatig scherpstellen
Schakel direct over van AF naar MF door alleen maar de 
focusring te verschuiven. Een koppelingsmechanisme behoudt 
precies dezelfde scherpstelling terwijl tussen de twee modi 
wordt gewisseld.

Stof-, spatwater- en vorstbestendig 
De LUMIX-lenzen zijn geproduceerd om veelzijdig te zijn en hun stof-, 
spatwater- en vorstbestendig* ontwerp beschermt ze buiten, wat het 
weer ook is - zelfs tot -10 °C op besneeuwde berghellingen enz.
* Stof -en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade zal ontstaan als de camera/ lens wordt 
blootgesteld aan direct contact met stof en water.

Fluor coating
Deze speciale olie- en waterafstotende coating voorkomt dat 
zich vuil op het oppervlak van de lens hecht. Zelfs als er druppels 
of stof contact maken, zijn die er gemakkelijk af te wegen. De 
lens blijft in elke omgeving schoon.

Intern focussysteem
Zeer snelle, nauwkeurige en stille AF. Het kleinere, lichtere 
interne focussysteem zorgt voor een fantastische 
beeldkwaliteit met minder chromatische aberratie, kortere 
opnameafstanden en dezelfde kijkhoek.

Zonder onderdrukking breathing = 
verandering in beeldhoek

Met onderdrukking breathing =
geen verandering in beeldhoek

Afbeelding ter illustratie
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Lineaire motor
De lineaire motor van Panasonic werkt op basis van 
elektromagnetische kracht en drijft de focuslens aan zonder fysiek 
contact te maken. Hij is daardoor volkomen stil en maakt een zeer 
snelle én uiterst nauwkeurige autofocus mogelijk. De motor 
ondersteunt ook het maken van 4K-video's van hoge kwaliteit, zelfs bij 
lenzen met een groot diafragma, dankzij de unieke feedback en 
hybride bediening, en de voorsturing.

Magnet

Coil Magnet

Compatibel met filters
Als een laag F-getal wordt gebruikt om bokeh-effecten te verkrijgen 
bij fel daglicht kan dit leiden tot overbelichting. Gebruik voor een 
mooie onscherpte het ND-filter om de hoeveelheid licht te beperken.

Diafragmaregeling in microstappen
Omdat deze regeling nauwkeurigere diafragma-aanpassingen 
mogelijk maakt, kunnen videografen een vloeiende, stabielere 
belichting realiseren, vooral bij opnames met opvallende 
veranderingen in de hoeveelheid licht of bij zoomen of pannen.

Zonder ND filter = 
overbelichting

Met ND filter = 
groot bokeh met juiste belichting

 
(3) Focusmotor
Door de geïntegreerde lineaire motor kan er soepeler en 
stiller uiterst precies en snel worden scherpgesteld, zodat er 
video-opnames van hoge kwaliteit kunnen worden vastgelegd.

(4) Compatibel met filters
Op de lenzen kunnen filters worden bevestigd om gebruik te 
kunnen maken van handige filtereffecten, zoals ND- en PL-filters.
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Lenzen geproduceerd met niet-aflatende aandacht voor hoge beeldkwaliteit
In de fabriek in Yamagata worden lenzen verwerkt, gemonteerd, geïnspecteerd en apart verpakt in een cleanroom-omgeving. Deze strenge 
kwaliteitscontrole is een uniek kenmerk van de LUMIX-lenzen. Voor de inspectie van asferische lenzen bijvoorbeeld, gebruiken we een instrument 
dat de UA3P Ultra-Accurate 3D Profilometer heet. Dit instrument werd oorspronkelijk ontwikkeld door Panasonic en speelt nu een essentiële rol 
in de ontwikkelings- en productieactiviteiten van veel fabrikanten van optische apparaten. Met dit instrument, dat meet met een nauwkeurigheid 
van 1/10.000 mm, voeren we objectieve numerieke evaluaties uit. Deze criteria worden vervolgens gebruikt voor het bepalen van de aanwezigheid 
van ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken), de kleur van coatings, en de mate van onscherpte. Daarnaast worden de bediening van de 
focus- en diafragmaring en de geluidskwaliteit van verschillende motoren gecontroleerd om een hoogwaardige productiecontrole te garanderen. 
Dit heeft ertoe geleid dat de lenzen van Panasonic wereldwijd bekend staan om hun nauwkeurigheid en beeldkwaliteit.

Asferische lenzen*
LUMIX-lenzen zijn voorzien van een aantal asferische lenzen die 
zorgen voor een hoge beeldkwaliteit en compactheid en effectief 
sferische en vervormingsaberratie voorkomen. Elke asferische lens 
heeft het effect van meerdere sferische lenzen, wat de lens in zijn 
totaal kleiner en lichter maakt. Maar omdat de maatnauwkeurigheid 
bij dergelijke lenzen zo belangrijk is, zijn de toe te passen vormen en 
materialen doorgaans beperkt. Daarom is onze fabriek in Yamagata 
van meet af aan begonnen met het ontwikkelen van geavanceerde 
productietechnologieën voor gegoten lenzen. Tegenwoordig 
produceert de fabriek niet alleen gewone glazen lenzen, maar ook 
technisch complexe ED-lenzen. Om de onscherpte-effecten, een van 
de aantrekkelijkste kenmerken van verwisselbare lenzen, verder te 
verbeteren, heeft de fabriek in Yamagata een nieuwe giettechnologie 
ontwikkeld. Hiermee worden de concentrische cirkels (uienring- 
bokeh) die doorgaans ontstaan bij het glasgieten van asferische 
lenzen aanzienlijk beperkt. Nu zijn die uienring-aberraties 
minimaal. Door de toenemende toepassing van asferische lenzen 
met een uitstekende beeldweergave, zorgt deze technologische 
vooruitgang ervoor dat de bokeh-effecten nog mooier worden.
*Niet alle lenseenheden bevatten asferische lenzen.

Lenstechnologie
Deze geavanceerde technologieën maken het compacte formaat, lage gewicht en de hoge beeldkwaliteit van de 
LUMIX G-lenzen mogelijk.

Asferische lens Sferische lens

Nano Surface Coating 
De originele Nano Surface Coating-technologie van Panasonic 
voorkomt reflectie in ongekende mate. Door een dunne laag met een 
ultrafijne structuur op nanoniveau en een superlage brekingsindex 
op het lensoppervlak aan te brengen, heeft Panasonic bereikt dat de 
hoeveelheid lichtreflectie over het hele zichtbare lichtspectrum (van 
380 tot 780 nm) drastisch is verlaagd. Ghosts en flaring worden 
hierdoor aanzienlijk beperkt en het leidt tot heldere, duidelijke 
beelden. Deze geavanceerde coatingtechnologie wordt zeer positief 
gewaardeerd door de camera- en lensindustrie.

Supersnelle, uiterst nauwkeurige AF
Lenzen uit de G-serie bieden een AF tot 240fps. Hierdoor 
wordt er zeer nauwkeurig scherpgesteld op bewegende 
onderwerpen dankzij directe contrast- en peakdetectie. 
Snellere communicatie tussen camera en lens garandeert 
nauwkeurigheid en snelheid.

POWER O.I.S. / MEGA O.I.S.
(Optical Image Stabilizer - optische beeldstabilisator)
De verwisselbare LUMIX-lenzen met hun uiterst effectieve 
beeldstabilisatiesysteem zijn ontworpen om beelden van hoge 
kwaliteit te produceren in alle opnamesituaties. Ze corrigeren 
voor cameratrillingen en andere vibraties waardoor het maken 
van opnames of gebruiken van Live View een plezierigere ervaring 
wordt, zelfs als er geen LUMIX-camera wordt gebruikt. Sommige 
lenzen zijn uitgerust met een heel nauwkeurige gyrosensor voor 
toestellen met een hoger aantal pixel. De verwerking van de 
camerabewegingsgegevens en de correctiecontrolealgoritmen 
zijn geoptimaliseerd en een eventuele lichte mismatch tussen de 
hoeveelheid camerabewegingen en de gyrosensorcompensatie 
wordt in een oogwenk aangepast. De kleinste trilling wordt 
gedetecteerd en de trillingscompensatie wordt zeer nauwkeurig 
uitgevoerd, zodat onscherpte tijdens meer uitdagende shoots 
wordt geminimaliseerd.

Contrast AF met DFD
(Depth From Defocus) technologie
Met de oorspronkelijk door Panasonic ontwikkelde DFD-technologie 
worden afstanden ultrasnel gemeten. Nadat er even is scherpgesteld, 
wordt onmiddellijk de afstand weergegeven voor alle onderwerpen die op 
het scherm te zien zijn. Je kunt dus direct op het gewenste onderwerp 
scherpstellen. Door dit te combineren met de Contrast AF-technologie 
van Panasonic, was het mogelijk een snellere, nauwkeurigere autofocus 
te creëren, waardoor de perfecte opname niet meer hoeft te worden 
gemist. En omdat de afstandsinformatie constant wordt verkregen en 
ververst, blijven onderwerpen die eenmaal zijn gemeten behouden, zelfs 
bij het maken van video-opnames. De AF-tracking werkt dus soepel 
zonder dat de voor- of achtergrond onscherp wordt. Voor deze technologie 
moet de lens heel snel en nauwkeurig worden aangedreven en moeten de 
scherpstelgegevens van elke lens nauwkeurig worden vastgelegd. Door 
deze gegevens op te slaan in het LSI-beeldverwerkingssysteem is 
Panasonic er als eerste in geslaagd deze technologie toe te passen op het 
AF-systeem van een digitale camera. Door de ultrasnelle 
DFD-technologie te combineren met het conventionele, uiterst 
nauwkeurige Contrast AF presteert Contrast AF optimaal.

Dual I.S. 
Met de stabilisatietechnologie van Panasonic worden grotere camera-
bewegingen, die tot dusver altijd lastig te beheersen waren zonder 
statief of rig, nu gecompenseerd. Informatie over cameratrillingen op 
het moment van opnemen wordt bij hoge snelheid verstuurd en 
tegelijkertijd wordt een beeldstabilisatiemechanisme in de 
camerabody en de lens aangestuurd. Deze nieuwe en meer 
geavanceerde technologie produceert haarscherpe beelden en werkt 
niet alleen bij het maken van foto's uit de hand, maar ook voor 
video-opnames (inclusief 4K-video's). De onscherpte door het trillen 
van de camera wordt verwijderd voor het hele opnamebereik van 
groothoek tot tele, zodat gebruikers met meer vertrouwen uitdagende 
onderwerpen kunnen vastleggen.
•Het aangegeven correctiebereik is een voorbeeld en varieert afhankelijk van de gebruikte lens. 
(Als een GX80 /85,14-140mm-lens is bevestigd, vergeleken met groothoekstand).
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Ultra Extra-Low Dispersion (UED) Lenses 
Bij een gewone lens die alleen bestaat uit optisch glas is het 
lastig de chromatische aberratie te corrigeren bij een lange 
brandpuntsafstand of een grote beeldhoek, wat leidt tot 
vermindering van het contrast of het doorlopen van kleuren. 
De Ultra Extra-Low Dispersion (UED/ED) lens van Panasonic 
onderdrukt het kleurenscheidingseffect van het prisma om de 
axiale chromatische aberratie in de telestand en chromatische 
aberratie door vergroting in de groothoekstand te corrigeren.

Meervoudige coating 
Het coaten van de lenzen in de LUMIX-serie gebeurt zeer 
nauwkeurig om ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) te 
onderdrukken en de duurzaamheid en beeldkwaliteit te vergroten 
en tegelijkertijd te zorgen voor een optimale kleurbalans. Niet 
alleen de lichtreflectie voor de belangrijkste golflengtes wordt 
nauwkeurig gereguleerd. De LUMIX G-lenzen zijn ook voorzien van 
een coating die de reflectie beperkt die afkomstig is van licht dat 
onder een hoek binnenvalt. Deze meervoudige coating wordt veel 
gebruikt voor lenzen met een kleine krommingsstraal, zoals die in 
ultra-groothoeklenzen en fisheye-lenzen. Wanneer er bij 
tegenlicht opnames worden gemaakt, wordt de beeldweergave 
hierdoor aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden de 
hechtoppervlakken van verlijmde lenzen ook voorzien van een 
meervoudige coating om reflectie nog verder te beperken. Dit 
zorgt voor beelden van hoge kwaliteit die uitzonderlijk helder zijn.
• Niet alle lenseenheden bevatten asferische lenzen.

Ultra-High Refractive Index (UHR) lens
Door toepassing van de nieuwe Ultra-High Refractive Index (UHR) 
lens zijn de optische prestaties verbeterd, het formaat en gewicht 
afgenomen en wordt er van het midden tot de randen van het 
beeld een gelijkmatige beeldkwaliteit bereikt.

Asferische ED-lenzen 
Deze lenzen worden gemaakt van ED-materiaal dat chromatische, 
sferische en andere aberraties corrigeert. De resulterende hoge 
beeldkwaliteit profiteert ook van de gecombineerde kenmerken van 
een klein aantal asferische en ED-lenzen. Minder betekent ook 
kleiner en lichter. Uiteindelijk leidt dit tot een nauwkeurigere focus en 
betere beeldstabiliteit.

Chromatic
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chromatic
aberration

Normale lens UED/ED lens

Zonder multicoating Met multicoating
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Lenzen geproduceerd met niet-aflatende aandacht voor hoge beeldkwaliteit
In de fabriek in Yamagata worden lenzen verwerkt, gemonteerd, geïnspecteerd en apart verpakt in een cleanroom-omgeving. Deze strenge 
kwaliteitscontrole is een uniek kenmerk van de LUMIX-lenzen. Voor de inspectie van asferische lenzen bijvoorbeeld, gebruiken we een instrument 
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van 1/10.000 mm, voeren we objectieve numerieke evaluaties uit. Deze criteria worden vervolgens gebruikt voor het bepalen van de aanwezigheid 
van ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken), de kleur van coatings, en de mate van onscherpte. Daarnaast worden de bediening van de 
focus- en diafragmaring en de geluidskwaliteit van verschillende motoren gecontroleerd om een hoogwaardige productiecontrole te garanderen. 
Dit heeft ertoe geleid dat de lenzen van Panasonic wereldwijd bekend staan om hun nauwkeurigheid en beeldkwaliteit.
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technisch complexe ED-lenzen. Om de onscherpte-effecten, een van 
de aantrekkelijkste kenmerken van verwisselbare lenzen, verder te 
verbeteren, heeft de fabriek in Yamagata een nieuwe giettechnologie 
ontwikkeld. Hiermee worden de concentrische cirkels (uienring- 
bokeh) die doorgaans ontstaan bij het glasgieten van asferische 
lenzen aanzienlijk beperkt. Nu zijn die uienring-aberraties 
minimaal. Door de toenemende toepassing van asferische lenzen 
met een uitstekende beeldweergave, zorgt deze technologische 
vooruitgang ervoor dat de bokeh-effecten nog mooier worden.
*Niet alle lenseenheden bevatten asferische lenzen.
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Deze geavanceerde technologieën maken het compacte formaat, lage gewicht en de hoge beeldkwaliteit van de 
LUMIX G-lenzen mogelijk.

Asferische lens Sferische lens

Nano Surface Coating 
De originele Nano Surface Coating-technologie van Panasonic 
voorkomt reflectie in ongekende mate. Door een dunne laag met een 
ultrafijne structuur op nanoniveau en een superlage brekingsindex 
op het lensoppervlak aan te brengen, heeft Panasonic bereikt dat de 
hoeveelheid lichtreflectie over het hele zichtbare lichtspectrum (van 
380 tot 780 nm) drastisch is verlaagd. Ghosts en flaring worden 
hierdoor aanzienlijk beperkt en het leidt tot heldere, duidelijke 
beelden. Deze geavanceerde coatingtechnologie wordt zeer positief 
gewaardeerd door de camera- en lensindustrie.

Supersnelle, uiterst nauwkeurige AF
Lenzen uit de G-serie bieden een AF tot 240fps. Hierdoor 
wordt er zeer nauwkeurig scherpgesteld op bewegende 
onderwerpen dankzij directe contrast- en peakdetectie. 
Snellere communicatie tussen camera en lens garandeert 
nauwkeurigheid en snelheid.

POWER O.I.S. / MEGA O.I.S.
(Optical Image Stabilizer - optische beeldstabilisator)
De verwisselbare LUMIX-lenzen met hun uiterst effectieve 
beeldstabilisatiesysteem zijn ontworpen om beelden van hoge 
kwaliteit te produceren in alle opnamesituaties. Ze corrigeren 
voor cameratrillingen en andere vibraties waardoor het maken 
van opnames of gebruiken van Live View een plezierigere ervaring 
wordt, zelfs als er geen LUMIX-camera wordt gebruikt. Sommige 
lenzen zijn uitgerust met een heel nauwkeurige gyrosensor voor 
toestellen met een hoger aantal pixel. De verwerking van de 
camerabewegingsgegevens en de correctiecontrolealgoritmen 
zijn geoptimaliseerd en een eventuele lichte mismatch tussen de 
hoeveelheid camerabewegingen en de gyrosensorcompensatie 
wordt in een oogwenk aangepast. De kleinste trilling wordt 
gedetecteerd en de trillingscompensatie wordt zeer nauwkeurig 
uitgevoerd, zodat onscherpte tijdens meer uitdagende shoots 
wordt geminimaliseerd.

Contrast AF met DFD
(Depth From Defocus) technologie
Met de oorspronkelijk door Panasonic ontwikkelde DFD-technologie 
worden afstanden ultrasnel gemeten. Nadat er even is scherpgesteld, 
wordt onmiddellijk de afstand weergegeven voor alle onderwerpen die op 
het scherm te zien zijn. Je kunt dus direct op het gewenste onderwerp 
scherpstellen. Door dit te combineren met de Contrast AF-technologie 
van Panasonic, was het mogelijk een snellere, nauwkeurigere autofocus 
te creëren, waardoor de perfecte opname niet meer hoeft te worden 
gemist. En omdat de afstandsinformatie constant wordt verkregen en 
ververst, blijven onderwerpen die eenmaal zijn gemeten behouden, zelfs 
bij het maken van video-opnames. De AF-tracking werkt dus soepel 
zonder dat de voor- of achtergrond onscherp wordt. Voor deze technologie 
moet de lens heel snel en nauwkeurig worden aangedreven en moeten de 
scherpstelgegevens van elke lens nauwkeurig worden vastgelegd. Door 
deze gegevens op te slaan in het LSI-beeldverwerkingssysteem is 
Panasonic er als eerste in geslaagd deze technologie toe te passen op het 
AF-systeem van een digitale camera. Door de ultrasnelle 
DFD-technologie te combineren met het conventionele, uiterst 
nauwkeurige Contrast AF presteert Contrast AF optimaal.

Dual I.S. 
Met de stabilisatietechnologie van Panasonic worden grotere camera-
bewegingen, die tot dusver altijd lastig te beheersen waren zonder 
statief of rig, nu gecompenseerd. Informatie over cameratrillingen op 
het moment van opnemen wordt bij hoge snelheid verstuurd en 
tegelijkertijd wordt een beeldstabilisatiemechanisme in de 
camerabody en de lens aangestuurd. Deze nieuwe en meer 
geavanceerde technologie produceert haarscherpe beelden en werkt 
niet alleen bij het maken van foto's uit de hand, maar ook voor 
video-opnames (inclusief 4K-video's). De onscherpte door het trillen 
van de camera wordt verwijderd voor het hele opnamebereik van 
groothoek tot tele, zodat gebruikers met meer vertrouwen uitdagende 
onderwerpen kunnen vastleggen.
•Het aangegeven correctiebereik is een voorbeeld en varieert afhankelijk van de gebruikte lens. 
(Als een GX80 /85,14-140mm-lens is bevestigd, vergeleken met groothoekstand).
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   with LUMIX  G Series lenses. 
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Ultra Extra-Low Dispersion (UED) Lenses 
Bij een gewone lens die alleen bestaat uit optisch glas is het 
lastig de chromatische aberratie te corrigeren bij een lange 
brandpuntsafstand of een grote beeldhoek, wat leidt tot 
vermindering van het contrast of het doorlopen van kleuren. 
De Ultra Extra-Low Dispersion (UED/ED) lens van Panasonic 
onderdrukt het kleurenscheidingseffect van het prisma om de 
axiale chromatische aberratie in de telestand en chromatische 
aberratie door vergroting in de groothoekstand te corrigeren.

Meervoudige coating 
Het coaten van de lenzen in de LUMIX-serie gebeurt zeer 
nauwkeurig om ghosts (dubbelbeelden) en flaring (lichtvlekken) te 
onderdrukken en de duurzaamheid en beeldkwaliteit te vergroten 
en tegelijkertijd te zorgen voor een optimale kleurbalans. Niet 
alleen de lichtreflectie voor de belangrijkste golflengtes wordt 
nauwkeurig gereguleerd. De LUMIX G-lenzen zijn ook voorzien van 
een coating die de reflectie beperkt die afkomstig is van licht dat 
onder een hoek binnenvalt. Deze meervoudige coating wordt veel 
gebruikt voor lenzen met een kleine krommingsstraal, zoals die in 
ultra-groothoeklenzen en fisheye-lenzen. Wanneer er bij 
tegenlicht opnames worden gemaakt, wordt de beeldweergave 
hierdoor aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden de 
hechtoppervlakken van verlijmde lenzen ook voorzien van een 
meervoudige coating om reflectie nog verder te beperken. Dit 
zorgt voor beelden van hoge kwaliteit die uitzonderlijk helder zijn.
• Niet alle lenseenheden bevatten asferische lenzen.

Ultra-High Refractive Index (UHR) lens
Door toepassing van de nieuwe Ultra-High Refractive Index (UHR) 
lens zijn de optische prestaties verbeterd, het formaat en gewicht 
afgenomen en wordt er van het midden tot de randen van het 
beeld een gelijkmatige beeldkwaliteit bereikt.

Asferische ED-lenzen 
Deze lenzen worden gemaakt van ED-materiaal dat chromatische, 
sferische en andere aberraties corrigeert. De resulterende hoge 
beeldkwaliteit profiteert ook van de gecombineerde kenmerken van 
een klein aantal asferische en ED-lenzen. Minder betekent ook 
kleiner en lichter. Uiteindelijk leidt dit tot een nauwkeurigere focus en 
betere beeldstabiliteit.

Chromatic
aberration

Minimal
chromatic
aberration

Normale lens UED/ED lens

Zonder multicoating Met multicoating

     
( B.I.S.     O.I.S. ) Dual I.S.

Effective in correctingshake in wide 
ortele photo shots.   
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Wat wordt bedoeld met kijkhoek en brandpuntsafstand?
De kijkhoek is dat deel van het beeld dat wordt vastgelegd door de beeldsensor en wordt uitgedrukt 
als een hoek. Hoe groter de beeldhoek, des te korter de brandpuntsafstand. Hoe kleiner de 
beeldhoek, des te langer de brandpuntsafstand. Een lens met een korte brandpuntsafstand en een 
grote beeldhoek wordt een groothoeklens genoemd. Een lens met een lange brandpuntsafstand 
en een kleine beeldhoek wordt een telelens genoemd. Bij LUMIX G-camera's is de diagonale 
afmeting van de beeldsensor de helft van die van een 35mm-filmframe. De brandpuntsafstand is 
daardoor twee keer zo lang wanneer deze wordt geconverteerd naar die van een 35mm-camera. 
De beeldhoek van een LUMIX G 25mm-lens bijvoorbeeld is 47 graden. Dit is hetzelfde als de 
beeldhoek van een 50mm-lens op een 35mm-camera.

Wat betekent perspectief? 
Perspectief verwijst naar de relatie tussen voorwerpen die zich 
dichtbij en veraf bevinden. Een groothoeklens laat voorwerpen die 
zich dicht bij de lens bevinden groter lijken en voorwerpen verder weg 
lijken kleiner. Hierdoor wordt de afstand (diepte) tussen voorwerpen 
dichtbij en veraf benadrukt, waardoor de achtergrond verder weg en 
uitgestrekter lijkt. Een telelens, daarentegen, drukt het perspectief 
samen waardoor er juist minder nadruk komt op de afstand tussen 
voorwerpen op de voorgrond en voorwerpen op de achtergrond.

Lensaanduidingen
De belangrijkste specificaties van elke LUMIX-lens maken 
deel uit van de naam die aan de lens is gegeven. Ze dienen 
als snelle referentie voor het kiezen van de benodigde lens.

Wat betekent MTF?
MTF is de afkorting van Modulation Transfer Function. Het is een van 
de indexen die wordt gebruikt om de prestaties van een lens aan te 
geven. De MTF is een numerieke waarde die aangeeft hoe nauwkeurig 
een lens het contrast van een object kan weergeven. De verticale as 
van de grafiek toont het vermogen om contrast weer te geven (%). De 
horizontale as geeft de afstand (mm) aan vanaf het midden van het 
beeld. De beeldkwaliteit wordt beoordeeld in de sagittale richting 'S' 
(parallel aan de straal van de beeldcirkel) en in de meridionale 
richting 'M' (radiale richting) met behulp van twee frequenties (hoge 
frequentie: 40 lijnen/mm, lage frequentie: 20 lijnen/mm). De 
ononderbroken lijnen geven de sagittale metingen weer en de 
stippellijnen vertegenwoordigen de meridionale metingen. Hoe hoger 
in (100%) de grafiek, des te beter de beeldweergavekwaliteit van de 
van de lens. Hoe hoger de metingen met de lage frequentie, des te 
beter de contrastweergave. Hoe hoger de metingen met de hoge 
frequentie, des te groter het scheidend vermogen.

Wat houdt het F-getal in?
De lichtsterkte van een lens wordt bepaald door de brandpuntsafstand 
en effectieve lensdiameter. Als je de brandpuntsafstand deelt door de 
effectieve lensdiameter, krijg je een waarde die het F-getal wordt 
genoemd. Hoe lager het F-getal, des te groter het diafragma en des te 
meer licht er wordt doorgelaten door de lens. Een lens met een lager 
F-getal heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij lenzen met een 
lager F-getal kun je bijvoorbeeld een kortere sluitertijd gebruiken, 
zodat je zelfs bij weinig licht heldere, scherpe foto's krijgt. Je kunt er 
ook de achtergrond mee onscherp maken.

45mm (90mm) 100mm (200mm)14mm (28mm) 25mm (50mm)
*Figures in parentheses are 35mm camera equivalent values.

  

Lenskennis
Dingen die je moet weten over lenzen om met maximaal plezier te fotograferen.

Wat wordt bedoeld met scherptediepte? 
Scherptediepte is het afstandsbereik (in de diepterichting) 
waarbinnen onderwerpen nog scherp worden weergegeven. Een 
lange brandpuntsafstand (telelens) of een klein F-getal maken de 
scherptediepte kleiner. Een korte brandpuntsafstand 
(groothoeklens) of een groot F-getal maken de scherptediepte 
groter. Bij een kleine scherptediepte is het gemakkelijker foto's te 
maken waarbij de achtergrond met opzet onscherp is, waardoor de 
scherpte van het onderwerp wordt benadrukt. Bij een grote 
scherptediepte kun je de voorwerpen in zowel de voorgrond als de 
achtergrond allemaal scherp krijgen.
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Wat betekent vergrotingsfactor? 
De vergrotingsfactor is een numerieke waarde die het verschil in 
grootte aangeeft tussen de werkelijke grootte van een voorwerp en 
de grootte van dat voorwerp als het wordt vastgelegd op de 
beeldsensor. Als bijvoorbeeld een voorwerp van 10 mm met een 
grootte van 5 mm wordt vastgelegd op de beeldsensor, dan heeft 
die lens een vergrotingsfactor van 0,5x. Als het voorwerp wordt 
vastgelegd met een grootte van 10 mm, dan heeft de lens een 
vergrotingsfactor van 1,0x. Dit wordt ook wel aangegeven als 1:1.
* De maximale beeldvergroting van een Micro Four Thirds-lens kan worden geconverteerd naar de maximale beeldvergroting 
van de lens van een 35mm-camera door de aangegeven maximale beeldvergroting te vermenigvuldigen met 2.

0.25x 0.5x 1.0x

M
TF

 (%
)

S: 20 lines/mm

S: 40 lines/mm

M: 20 lines/mm

M: 40 lines/mm

     Naam van de lensserie
Verkrijgbare LUMIX verwisselbare lenzen zijn de Micro Four 
Thirds-lenzen uit de LEICA-DG-, LUMIX G X- en LUMIXG-assortimenten.

     Naam voor een zoomlens
Dit geeft een zoomlensproduct aan (voor Micro Four Thirds-camera's).

     Lensfuncties
Dit geeft aan dat de lens een powerzoom of een macrofunctie heeft, of 
de minimale diafragmawaarden tussen groothoek en tele.

     Brandpuntsafstand(en)
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, des te groter de kijkhoek (groothoek). 
Hoe groter de brandpuntsafstand, des te kleiner de beeldhoek 
(telefoto).Het getal links is de brandpuntsafstand in de groothoekstand 
en het getal rechts is de brandpuntsafstand in de telestand.

     F-getal(len)
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, des te groter de kijkhoek (groothoek). 
Hoe groter de brandpuntsafstand, des te kleiner de beeldhoek (telefoto).
Het getal links is de brandpuntsafstand in de groothoekstand en het 
getal rechts is de brandpuntsafstand in de telestand.

     Asferische lens
'ASPH.' betekent dat de lens één of meer asferische lenzen bevat.

     Systeem dat cameratrillingen compenseert
'POWER O.I.S.' (of 'MEGA O.I.S.') geeft aan dat de lens is uitgerust met een 
optische beeldstabilisator voor het compenseren van het trillen van de hand.
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Lenskennis

Wat wordt bedoeld met kijkhoek en brandpuntsafstand?
De kijkhoek is dat deel van het beeld dat wordt vastgelegd door de beeldsensor en wordt uitgedrukt 
als een hoek. Hoe groter de beeldhoek, des te korter de brandpuntsafstand. Hoe kleiner de 
beeldhoek, des te langer de brandpuntsafstand. Een lens met een korte brandpuntsafstand en een 
grote beeldhoek wordt een groothoeklens genoemd. Een lens met een lange brandpuntsafstand 
en een kleine beeldhoek wordt een telelens genoemd. Bij LUMIX G-camera's is de diagonale 
afmeting van de beeldsensor de helft van die van een 35mm-filmframe. De brandpuntsafstand is 
daardoor twee keer zo lang wanneer deze wordt geconverteerd naar die van een 35mm-camera. 
De beeldhoek van een LUMIX G 25mm-lens bijvoorbeeld is 47 graden. Dit is hetzelfde als de 
beeldhoek van een 50mm-lens op een 35mm-camera.

Wat betekent perspectief? 
Perspectief verwijst naar de relatie tussen voorwerpen die zich 
dichtbij en veraf bevinden. Een groothoeklens laat voorwerpen die 
zich dicht bij de lens bevinden groter lijken en voorwerpen verder weg 
lijken kleiner. Hierdoor wordt de afstand (diepte) tussen voorwerpen 
dichtbij en veraf benadrukt, waardoor de achtergrond verder weg en 
uitgestrekter lijkt. Een telelens, daarentegen, drukt het perspectief 
samen waardoor er juist minder nadruk komt op de afstand tussen 
voorwerpen op de voorgrond en voorwerpen op de achtergrond.

Lensaanduidingen
De belangrijkste specificaties van elke LUMIX-lens maken 
deel uit van de naam die aan de lens is gegeven. Ze dienen 
als snelle referentie voor het kiezen van de benodigde lens.

Wat betekent MTF?
MTF is de afkorting van Modulation Transfer Function. Het is een van 
de indexen die wordt gebruikt om de prestaties van een lens aan te 
geven. De MTF is een numerieke waarde die aangeeft hoe nauwkeurig 
een lens het contrast van een object kan weergeven. De verticale as 
van de grafiek toont het vermogen om contrast weer te geven (%). De 
horizontale as geeft de afstand (mm) aan vanaf het midden van het 
beeld. De beeldkwaliteit wordt beoordeeld in de sagittale richting 'S' 
(parallel aan de straal van de beeldcirkel) en in de meridionale 
richting 'M' (radiale richting) met behulp van twee frequenties (hoge 
frequentie: 40 lijnen/mm, lage frequentie: 20 lijnen/mm). De 
ononderbroken lijnen geven de sagittale metingen weer en de 
stippellijnen vertegenwoordigen de meridionale metingen. Hoe hoger 
in (100%) de grafiek, des te beter de beeldweergavekwaliteit van de 
van de lens. Hoe hoger de metingen met de lage frequentie, des te 
beter de contrastweergave. Hoe hoger de metingen met de hoge 
frequentie, des te groter het scheidend vermogen.

Wat houdt het F-getal in?
De lichtsterkte van een lens wordt bepaald door de brandpuntsafstand 
en effectieve lensdiameter. Als je de brandpuntsafstand deelt door de 
effectieve lensdiameter, krijg je een waarde die het F-getal wordt 
genoemd. Hoe lager het F-getal, des te groter het diafragma en des te 
meer licht er wordt doorgelaten door de lens. Een lens met een lager 
F-getal heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij lenzen met een 
lager F-getal kun je bijvoorbeeld een kortere sluitertijd gebruiken, 
zodat je zelfs bij weinig licht heldere, scherpe foto's krijgt. Je kunt er 
ook de achtergrond mee onscherp maken.

45mm (90mm) 100mm (200mm)14mm (28mm) 25mm (50mm)
*Figures in parentheses are 35mm camera equivalent values.

  

Lenskennis
Dingen die je moet weten over lenzen om met maximaal plezier te fotograferen.

Wat wordt bedoeld met scherptediepte? 
Scherptediepte is het afstandsbereik (in de diepterichting) 
waarbinnen onderwerpen nog scherp worden weergegeven. Een 
lange brandpuntsafstand (telelens) of een klein F-getal maken de 
scherptediepte kleiner. Een korte brandpuntsafstand 
(groothoeklens) of een groot F-getal maken de scherptediepte 
groter. Bij een kleine scherptediepte is het gemakkelijker foto's te 
maken waarbij de achtergrond met opzet onscherp is, waardoor de 
scherpte van het onderwerp wordt benadrukt. Bij een grote 
scherptediepte kun je de voorwerpen in zowel de voorgrond als de 
achtergrond allemaal scherp krijgen.
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* Figures in parentheses are 35mm camera equivalent values.
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LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 
LUMIX S Series Lens
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Wat betekent vergrotingsfactor? 
De vergrotingsfactor is een numerieke waarde die het verschil in 
grootte aangeeft tussen de werkelijke grootte van een voorwerp en 
de grootte van dat voorwerp als het wordt vastgelegd op de 
beeldsensor. Als bijvoorbeeld een voorwerp van 10 mm met een 
grootte van 5 mm wordt vastgelegd op de beeldsensor, dan heeft 
die lens een vergrotingsfactor van 0,5x. Als het voorwerp wordt 
vastgelegd met een grootte van 10 mm, dan heeft de lens een 
vergrotingsfactor van 1,0x. Dit wordt ook wel aangegeven als 1:1.
* De maximale beeldvergroting van een Micro Four Thirds-lens kan worden geconverteerd naar de maximale beeldvergroting 
van de lens van een 35mm-camera door de aangegeven maximale beeldvergroting te vermenigvuldigen met 2.

0.25x 0.5x 1.0x

M
TF
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S: 20 lines/mm

S: 40 lines/mm

M: 20 lines/mm

M: 40 lines/mm

     Naam van de lensserie
Verkrijgbare LUMIX verwisselbare lenzen zijn de L-Mount-lenzen uit 
het LUMIX S PRO- en LUMIX S-assortiment voor full-frame 
DSLM-camera's en de Micro Four Thirds-lenzen uit de LEICA-DG-, 
LUMIX G X- en LUMIX G-assortimenten.

     Naam voor een zoomlens
Dit geeft een zoomlensproduct aan (voor Micro Four Thirds-camera's).

     Lensfuncties
Dit geeft aan dat de lens een powerzoom of een macrofunctie heeft, of 
de minimale diafragmawaarden tussen groothoek en tele.

     Brandpuntsafstand(en)
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, des te groter de kijkhoek (groothoek). 
Hoe groter de brandpuntsafstand, des te kleiner de beeldhoek 
(telefoto).Het getal links is de brandpuntsafstand in de groothoekstand 
en het getal rechts is de brandpuntsafstand in de telestand.

     F-getal(len)
Hoe kleiner de brandpuntsafstand, des te groter de kijkhoek (groothoek). 
Hoe groter de brandpuntsafstand, des te kleiner de beeldhoek (telefoto).
Het getal links is de brandpuntsafstand in de groothoekstand en het 
getal rechts is de brandpuntsafstand in de telestand.

     Asferische lens
'ASPH.' betekent dat de lens één of meer asferische lenzen bevat.

     Systeem dat cameratrillingen compenseert
'POWER O.I.S.' (of 'MEGA O.I.S.') geeft aan dat de lens is uitgerust met een 
optische beeldstabilisator voor het compenseren van het trillen van de hand.
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Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

-
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-

-

Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

-

-

-

-

-

Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.

-
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-
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Specificaties

  

Specificaties

L mount Systemseries lens

Micro Four Thirds System Standardseries lens

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LEICA DG Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LEICA DG SUMMILUX 12mm / F1.4 ASPH. 24mm - - Multi Coating 15-12 84° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 62 335 70 x 70 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. 30mm - - Nano Surface Coating 9-7 72° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.1x (0.2x) 46 115 57.5 x 36 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop, lenskap,

decoratieve ring, lensopbergzak

LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. 50mm - - Nano Surface Coating 9-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.3 0.11x (0.22x) 46 20563 x 54.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Nano Surface Coating 14-11 29° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.5 0.1x (0.2x) 67 42574 x 76.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / 
F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 90mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 14-10 27° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.15 1.0x (2.0x) 46 225 63 x 62.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S. 400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 15-13 6.2° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.15 (Full),

3.0 (3m-Limit) 0.2x (0.4x) 77 124587.5 x 174 DMW-TC14 (1.4x Teleconverter), extern statiefbevestigingsstuk, 
lensdop, achterste lensdop, zonnekap, lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. 16-36mm - - Nano Surface Coating 15-10 107 - 62° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.23 0.12x (0.24x) 67 315 73.4 x 88 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

35mm Camera 
Equivalent Focal Length O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filter Size
(mm)

Weight
(g/oz) Meegeleverde AccessoiresDiameter (φ) 

x Length (mm/in)

LUMIX S PRO 50mm F1.4 50mm - - 13-11 47° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F16 0.44 / 1.44 0.15x 77 955 / 33.69 φ 90 x 130 / φ 3.54 x 5.12 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 16-35mm 16-35mm - - 12-9 107° - 63° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.25 / 0.82 0.23x 77 500 /17.63 φ 85 x 99.6 / φ 3.34 x 3.92 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 24-70mm - - 18-16 84° - 34° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.37 / 1.21 0.25x 82 935 / 32.98 φ 90.9 x 140 / φ 3.58 x 5.51 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 22-17 34° - 12° 11 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.95 / 3.12 0.21x 82 1570 / 55.38 φ 94.4 x 208.6 / φ 3.71 x 8.21 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. 70-200mm O.I.S. Dual I.S. 2 23-17 34° - 12° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.92 / 3.02 0.25x 77 985 / 34.74 φ 84.4 x 179 / φ 3.32 x 7.05 Lensdop, achterste lensdop, extern statief-

bevestigingsstuk, zonnekap, lensopbergzak

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 NEW 20-60mm - - Fluorine Coating 11-9 94° - 40° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.15/0.49 (Wide)

0.4/1.31 (Tele) 0.43x 67 350 / 12.35 φ 77.4 x 87.2 / φ 3.05 x 3.43 Lensdop, achterste lensdop, Lens hood

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. 24-105mm O.I.S. Dual I.S. 2 Fluorine Coating 16-13 84° - 23° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening F22 0.30 / 0.98 0.5x 77 680 / 23.99 φ 84 x 118 / φ 3.31 x 4.65 Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. 20-50mm - - Multi Coating 17-12 94 - 47° 9 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.28 0.14x (0.28x) 77 690 87.6 x 128 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-12 84 - 20° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.24 (Tele) 0.3x (0.6x) 62 320 68.4 x 86 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / 
F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. 100-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 21-15 24 - 6.2° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.75 0.25x (0.5x) 67 65576 x 132 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / 
F4.0-6.3 ASPH. / POWER O.I.S. 200-800mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 20-13 12 - 3.1° 9 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 1.3 0.25x (0.5x) 72 985 83 x 171.5 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak, extern statiefbevestigingsstuk

Brandpuntsafstand
(35mm camera equivalent) O.I.S. Dual I.S. Coating Lens constructie

Elementen/ Groepen Beeldhoek Aantal 
diafragmabladen

Minimale
diafragma

Kortste Focus afstand
meter

Maximale vergroting
(35mm camera equivalent)

Filtermaat
(mm)

Gewicht
(gr) Meegeleverde accessoires

LUMIX G Lens & X Lens
Diameter (φ) 

x Lengte (mm)

LUMIX G FISHEYE 8mm / F3.5 16mm - - Multi Coating 10-9 180° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.1 0.2x (0.4x) ** 16560.7 x 51.7 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 50mm - - Multi Coating 8-7 47° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.14x (0.28x) 46 125 60.8 x 52 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. 40mm - - Multi Coating 7-5 57° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 16 0.2 0.13x (0.25x) 46 87 63 x 25.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. 60mm MEGA O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 9-9 40° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.105 1.0x (2.0x) 46 180 58.8 x 63.5 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S. 85mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 10-8 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.31 0.2x (0.4x) 37 130 55 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

decoratieve ring, lensopbergzak

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. 14-28mm - - Multi Coating 16-12 114 - 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.08x (0.15x) - 30075 x 83.1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 24-64mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 8-7 84 - 37° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.13x (0.26x) 37 7055.5 x 24 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 II  ASPH. / POWER O.I.S. 24-70mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 14-9 84 - 34° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.25 0.17x (0.34x) 58 30567.6 x 73.8 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 24-120mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 11-9 84 - 20° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.25 (Tele) 0.27x (0.54x) 58 21066 x 71 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 28mm - - Multi Coating 6-5 75° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.18 0.1x (0.2x) 46 55 55.5 x 20.5 Lensdop, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / 
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. 28-84mm POWER O.I.S. - Nano Surface Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),
0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 37 95 61 x 26.8*1 Lensdop, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. 28-84mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 9-8 75 - 29° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.2 (Wide),

0.3 (Tele) 0.17x (0.34x) 46 11056 x 49 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 28-90mm MEGA O.I.S. - Multi Coating 12-9 75 - 27° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 0.17x (0.34x) 52 19560 x 60 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S. 28-280mm POWER O.I.S. Dual I.S.2* Multi Coating 14-12 75 - 8.8° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.3 (Wide),

0.5 (Tele) 0.25x (0.5x) 58 26567 x 75 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S. 70-200mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Nano Surface Coating 18-13 34 - 13° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.85 0.1x (0.2x) 58 35767.4 x 99.9 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 70-200mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 34 - 12° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.11x (0.22x) 46 13555.5 x 50 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 90-300mm MEGA O.I.S. Dual I.S.* Multi Coating 12-9 27 - 8.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.17x (0.35x) 52 20062 x 73 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / 
F4.0-5.6 ASPH. / POWER  O.I.S. 90-350mm POWER O.I.S. Dual I.S.* Nano Surface Coating 14-10 27 - 7.1° 7 diafragmalamellen / 

Ronde diafragmaopening 22 0.9 0.2x (0.4x) 46 21061.6 x 90.0 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S. 90-400mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 16-13 27 - 6.2° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.0 0.19x (0.38x) 52 370 70 x 100 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II  / POWER O.I.S. 200-600mm POWER O.I.S. Dual I.S.2 Multi Coating 17-12 12 - 4.1° 7 diafragmalamellen / 
Ronde diafragmaopening 22 1.5 0.21x (0.42x) 67 52073.6 x 126 Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,

lensopbergzak

•We raden aan de firmware bij te werken voor een comfortabelere opname-ervaring. Bezoek voor meer informatie http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. • De schaalvergroting of verkleining van het product
de foto's in deze catalogus variëren. Raadpleeg de bovenstaande tabel voor de werkelijke maten. * Firmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. ** Voor: montage niet mogelijk, achter: bladfilterhouder 22 mm / 0,86 
inch x 22 mm / 0,86 inch *** Wanneer de lens is ingetrokken.

•Het L-Mount-logo is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. • Four Thirds ™, Micro Four Thirds ™ en het logo van Four Thirds en Micro Four Thirds zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Olympus Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. • LEICA is een geregistreerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. De LEICA DG-lenzen worden vervaardigd 
met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitsborgingssystemen die zijn gecertificeerd door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
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Let op, als de DMW-MA2M lensadapter wordt gebruikt:
• kan de modus iA (Intelligent Auto) niet worden gebruikt.
• Zorg dat in het Custom Menu, Shoot w/o Lens op AAN staat.

Accessoires

Accessoires

Optionele accessoires

Teleconverters

Met nog meer plezier opnames maken met LUMIX. Een breed assortiment accessoires, zoals flitsers, 
met functies die net als de camera zijn doorontwikkeld.

M Mount-adapters
DMW-MA2M

Compatibel met verwisselbare Micro Four Thirds-lenzen.

Oogschelpen

62mm  DMW-LND62
58mm  DMW-LND58

52mm  DMW-LND52
46mm  DMW-LND46

DMW-EC5
Compatibel met GX9 

DMW-EC4
Compatibel met G9

De oogschelpen bieden extra comfort rond de zoeker van de camera. Bovendien voorkomen ze schitteringen 
door licht dat binnenvalt tussen de zoeker en het oog tegen te houden.

Batterijgrip
DMW-BGG9
Compatibel met G9

Batterijgrip
DMW-BGGH5
Compatibel met GH5/GH5S

* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de accessoire in direct contact komt met stof of water. • LUMIX G-camera's hebben een functie om te controleren of de batterij en het toestel op 
een veilige manier samen kunnen worden gebruikt. •Batterijen vervaardigd door andere fabrikanten die zijn gecertificeerd door Panasonic mogen in deze apparaten worden gebruikt, maar we geven geen garantie met betrekking tot 
de kwaliteit, prestaties en veiligheid van zulke batterijen. • Wees voorzichtig bij de aankoop van accu's. Er zijn al veel valse of namaakbatterijen aangetroffen onder de exemplaren die worden verkocht tegen ongewoon lage prijzen en 
die klanten niet zelf kunnen controleren vóór de aankoop.

* Als de teleconverter is bevestigd, worden diafragma en lichtsterkte met één f/stop verkleind. ** Als de teleconverter is bevestigd worden het diafragma en de lichtsterkte met twee f/stops verkleind. *** Wanneer bevestigd op een 
spatwater- en stofbestendige full-frame spiegelloze LUMIX-camerabody met verwisselbare lens. **** Compatibel met firmwareversie 1.1 of later. ***** Wanneer bevestigd op een spatwater- en stofbestendige Micro Four Thirds 
LUMIX-camerabody met verwisselbare lens.

Hiermee kunnen Leica-lenzen met een 
M-vatting worden bevestigd op een Micro 
Four Thirds-camera.

Om langer met plezier opnames te kunnen maken, 
kan met de joystickfunctie de camera net zo 
makkelijk verticaal als horizontaal worden bediend. 
Ideaal als er urenlang buiten opnames worden 
gemaakt. Daarnaast is hij stof-, spatwater- en 
vorstbestendig tot -10 °C*.
•De accu DMW-BLF19 is apart verkrijgbaar.

Om langer met plezier opnames te maken, kan met 
de joystick op de achterkant het scherpstellen 
moeiteloos worden bediend en is het maken van 
verticale opnames comfortabeler. Is stof- en 
spatwaterbestendig*.
•De accu DMW-BLF19 is apart verkrijgbaar.

Hiermee kun je langere sluitertijden gebruiken, zelfs als er 
buiten veel licht is, en het verkleint de lichtintensiteit met drie 
diafragmastops.

ND (neutrale dichtheid) filter 

1.4x teleconverter*
DMW-TC14
Je kunt tele-opnames maken met een 1,4x 
grotere brandpuntsafstand bij dezelfde hoge 
beeldkwaliteit. Is stof- en spatwater-
bestendig*****.

Compatibel met: H-ES200/H-ES50200
Lensconstructie: 6-4 Brandpuntsafstand: 1,4x
Diameter () x lengte (mm): 58 × 22
Gewicht (g): 120

2x teleconverter**
DMW-TC20
Verdubbelt de brandpuntsafstand en 
verandert je lens in een supertelelens van 
hoge kwaliteit. Stof- en spatwater-
bestendig*****.

Compatibel met: H-ES200/H-ES50200
Lensconstructie: 8-5 Brandpuntsafstand: 2x
diameter () x lengte (mm): 58 × 34
Gewicht (g): 160

Max. diameter: 61 mm, lengte: 13 mm, gewicht 60 g

Lensadapter

Filters

*****

Batterijgrip
DMW-BGG1
Compatibel met G90/G80

Stereo Shotgun Microfoon
DMW-MS2
Compatibel met GH5/GH5S/GH4/
G9/G100/G90/G80/G7

Stereomicrofoon
VW-VMS10
Compatibel met GH5/GH5S/GH4/
G9/G100/G90/G80/G7

Om langer met plezier te fotograferen. Door het 
ontwerp kan de camera net zo gemakkelijk 
verticaal als horizontaal worden vastgehouden. 
Bovendien is de constructie stof- en spatwater-
bestendig*.
•Een DMW-BLC12-accu is inbegrepen.

Schakel probleemloos tussen een stereomicrofoon 
en een stereo-shotgunmicrofoon.

Makkelijk mee te mee te nemen 
en erg handig voor spontane 
opnames.

LED-videolamp
VW-LED1
Compatibel met
GH5/ GH5S/GH4/G9/
G90/G80/G7
GX9/ GX8/ GX80

XLR-microfoonadapter
DMW-XLR1
Compatibel met GH5/GH5S

Afstandsontspanner
DMW-RS2
Compatibel met GH5/GH5S/G9/
G90/G80

De LED videolamp bestaat uit 36 krachtige witte leds. 
Op een afstand van 50 cm van het onderwerp behaalt 
hij een lichtsterkte van circa 1.500 lux. Van het midden 
tot de hoeken wordt het beeld voorzien van een 
natuurlijke belichting. De lichtsterkte kan ook worden 
ingesteld, zodat je het niveau kunt selecteren dat past 
bij de opname die je wilt maken. De lamp werkt op vier 
AA-batterijen en door het lage stroomverbruik van de 
leds kan er circa 240 minuten continu licht worden 
afgegeven (bij gebruik van nikkel-metaalhybride 
batterijen).

Als er een 2-kanaals XLR-microfoon is bevestigd 
aan de DMW-XLR1, kunnen er stereo-surround-
soundopnames van hoge kwaliteit worden 
gemaakt voor professionele videoproducties. 
De adapter ondersteunt 96kHz/24bit hi-res 
geluidsopnames en is ideaal voor playback-
projecten. Hij heeft een gebruiksvriendelijk 
ontwerp door zijn fysieke schakelaars en knoppen 
waarmee instellingen direct kunnen gewijzigd en 
gecontroleerd. Gelijkstroom wordt geleverd via de 
flitsschoenaansluiting.
•Microfoons niet inbegrepen in de DMW-XLR1.

Voor het bedienen op afstand 
bij lange belichtingstijden en 
kan ook worden gebruikt als 
ontspanner voor het starten 
van video-opnames. De kabel 
is 80 cm lang en wordt 
geleverd met een verlengstuk 
van 2 meter en een statief-
klemhouder.

*****

Tripod en grip
DMW-SHGR1
Compatibel met G80/G90G9/GH5/GH5S

De Panasonic DMW-SHGR1 is een tripod en grip waarmee 
je op een intuïtieve manier je camera kunt stabiliseren en 
bedienen. Deze grip maakt verbinding met de camera door 
de geïntegreerde Mini USB-kabel en beschikt over een 
ingebouwde opnameknop, ontspanknop en stand-by knop, 
zodat je met één vinger de camera kan bedienen. 

Daarnaast kan de tripod via de Lumix Sync App op de 
smartphone extern bediend worden. Ook kan de stand van 
de camera aangepast worden via het geïntegreerde 
balhoofd.

Tripod

Let op, als de DMW-MA2M lensadapter wordt gebruikt:
• kan de modus iA (Intelligent Auto) niet worden gebruikt.
• Zorg dat in het Custom Menu, Shoot w/o Lens op AAN staat.

Accessoires

Accessoires

Optionele accessoires

Teleconverters

Met nog meer plezier opnames maken met LUMIX. Een breed assortiment accessoires, zoals flitsers, 
met functies die net als de camera zijn doorontwikkeld.

M Mount-adapters
DMW-MA2M

Compatibel met verwisselbare Micro Four Thirds-lenzen.

Oogschelpen

62mm  DMW-LND62
58mm  DMW-LND58

52mm  DMW-LND52
46mm  DMW-LND46

DMW-EC5
Compatibel met GX9 

DMW-EC4
Compatibel met G9

De oogschelpen bieden extra comfort rond de zoeker van de camera. Bovendien voorkomen ze schitteringen 
door licht dat binnenvalt tussen de zoeker en het oog tegen te houden.

Batterijgrip
DMW-BGG9
Compatibel met G9

Batterijgrip
DMW-BGGH5
Compatibel met GH5/GH5S

* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de accessoire in direct contact komt met stof of water. • LUMIX G-camera's hebben een functie om te controleren of de batterij en het toestel op 
een veilige manier samen kunnen worden gebruikt. •Batterijen vervaardigd door andere fabrikanten die zijn gecertificeerd door Panasonic mogen in deze apparaten worden gebruikt, maar we geven geen garantie met betrekking tot 
de kwaliteit, prestaties en veiligheid van zulke batterijen. • Wees voorzichtig bij de aankoop van accu's. Er zijn al veel valse of namaakbatterijen aangetroffen onder de exemplaren die worden verkocht tegen ongewoon lage prijzen en 
die klanten niet zelf kunnen controleren vóór de aankoop.

* Als de teleconverter is bevestigd, worden diafragma en lichtsterkte met één f/stop verkleind. ** Als de teleconverter is bevestigd worden het diafragma en de lichtsterkte met twee f/stops verkleind. *** Wanneer bevestigd op een 
spatwater- en stofbestendige full-frame spiegelloze LUMIX-camerabody met verwisselbare lens. **** Compatibel met firmwareversie 1.1 of later. ***** Wanneer bevestigd op een spatwater- en stofbestendige Micro Four Thirds 
LUMIX-camerabody met verwisselbare lens.

Hiermee kunnen Leica-lenzen met een 
M-vatting worden bevestigd op een Micro 
Four Thirds-camera.

Om langer met plezier opnames te kunnen maken, 
kan met de joystickfunctie de camera net zo 
makkelijk verticaal als horizontaal worden bediend. 
Ideaal als er urenlang buiten opnames worden 
gemaakt. Daarnaast is hij stof-, spatwater- en 
vorstbestendig tot -10 °C*.
•De accu DMW-BLF19 is apart verkrijgbaar.

Om langer met plezier opnames te maken, kan met 
de joystick op de achterkant het scherpstellen 
moeiteloos worden bediend en is het maken van 
verticale opnames comfortabeler. Is stof- en 
spatwaterbestendig*.
•De accu DMW-BLF19 is apart verkrijgbaar.

Hiermee kun je langere sluitertijden gebruiken, zelfs als er 
buiten veel licht is, en het verkleint de lichtintensiteit met drie 
diafragmastops.

ND (neutrale dichtheid) filter 

1.4x teleconverter*
DMW-TC14
Je kunt tele-opnames maken met een 1,4x 
grotere brandpuntsafstand bij dezelfde hoge 
beeldkwaliteit. Is stof- en spatwater-
bestendig*****.

Compatibel met: H-ES200/H-ES50200
Lensconstructie: 6-4 Brandpuntsafstand: 1,4x
Diameter () x lengte (mm): 58 × 22
Gewicht (g): 120

2x teleconverter**
DMW-TC20
Verdubbelt de brandpuntsafstand en 
verandert je lens in een supertelelens van 
hoge kwaliteit. Stof- en spatwater-
bestendig*****.

Compatibel met: H-ES200/H-ES50200
Lensconstructie: 8-5 Brandpuntsafstand: 2x
diameter () x lengte (mm): 58 × 34
Gewicht (g): 160

Max. diameter: 61 mm, lengte: 13 mm, gewicht 60 g

Lensadapter

Filters

*****

Batterijgrip
DMW-BGG1
Compatibel met G90/G80

Stereo Shotgun Microfoon
DMW-MS2
Compatibel met GH5/GH5S/GH4/
G9/G100/G90/G80/G7

Stereomicrofoon
VW-VMS10
Compatibel met GH5/GH5S/GH4/
G9/G100/G90/G80/G7

Om langer met plezier te fotograferen. Door het 
ontwerp kan de camera net zo gemakkelijk 
verticaal als horizontaal worden vastgehouden. 
Bovendien is de constructie stof- en spatwater-
bestendig*.
•Een DMW-BLC12-accu is inbegrepen.

Schakel probleemloos tussen een stereomicrofoon 
en een stereo-shotgunmicrofoon.

Makkelijk mee te mee te nemen 
en erg handig voor spontane 
opnames.

LED-videolamp
VW-LED1
Compatibel met
GH5/ GH5S/GH4/G9/
G90/G80/G7
GX9/ GX8/ GX80

XLR-microfoonadapter
DMW-XLR1
Compatibel met GH5/GH5S

Afstandsontspanner
DMW-RS2
Compatibel met GH5/GH5S/G9/
G90/G80

De LED videolamp bestaat uit 36 krachtige witte leds. 
Op een afstand van 50 cm van het onderwerp behaalt 
hij een lichtsterkte van circa 1.500 lux. Van het midden 
tot de hoeken wordt het beeld voorzien van een 
natuurlijke belichting. De lichtsterkte kan ook worden 
ingesteld, zodat je het niveau kunt selecteren dat past 
bij de opname die je wilt maken. De lamp werkt op vier 
AA-batterijen en door het lage stroomverbruik van de 
leds kan er circa 240 minuten continu licht worden 
afgegeven (bij gebruik van nikkel-metaalhybride 
batterijen).

Als er een 2-kanaals XLR-microfoon is bevestigd 
aan de DMW-XLR1, kunnen er stereo-surround-
soundopnames van hoge kwaliteit worden 
gemaakt voor professionele videoproducties. 
De adapter ondersteunt 96kHz/24bit hi-res 
geluidsopnames en is ideaal voor playback-
projecten. Hij heeft een gebruiksvriendelijk 
ontwerp door zijn fysieke schakelaars en knoppen 
waarmee instellingen direct kunnen gewijzigd en 
gecontroleerd. Gelijkstroom wordt geleverd via de 
flitsschoenaansluiting.
•Microfoons niet inbegrepen in de DMW-XLR1.

Voor het bedienen op afstand 
bij lange belichtingstijden en 
kan ook worden gebruikt als 
ontspanner voor het starten 
van video-opnames. De kabel 
is 80 cm lang en wordt 
geleverd met een verlengstuk 
van 2 meter en een statief-
klemhouder.

*****

Tripod en grip
DMW-SHGR1
Compatibel met G80/G90G9/GH5/GH5S

De Panasonic DMW-SHGR1 is een tripod en grip waarmee 
je op een intuïtieve manier je camera kunt stabiliseren en 
bedienen. Deze grip maakt verbinding met de camera door 
de geïntegreerde Mini USB-kabel en beschikt over een 
ingebouwde opnameknop, ontspanknop en stand-by knop, 
zodat je met één vinger de camera kan bedienen. 

Daarnaast kan de tripod via de Lumix Sync App op de 
smartphone extern bediend worden. Ook kan de stand van 
de camera aangepast worden via het geïntegreerde 
balhoofd.

Tripod
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Bij het maken van opnamen met F2.8, 24 mm groothoekinstellingen (vergelijkbaar met 35 mm camera).

Opname-afstanden met ISO 100 ingesteld op 1

Flitsavond verschillende flitsers

Circa 1.65 m

DMC-G7
Ingebouwde flitser

GN6.6
(ISO 100, F4)

Circa 9 m

DMW-FL360L
GN36

(ISO 100, F4)

Circa 14.5 m

DMW-FL580L
GN58

(ISO 100, F4)

Circa 5 m

DMW-FL200L
GN20

(ISO 100, F4)

ISO 1600Gevoeligheid

Opname 
afstanden

Ong.
4x

Flits UIT
Geblokkeerde schaduwen zijn 
het resultaat van fotograferen 

tegen de lichtbron.

Weerkaatste belichting

FP-emissie
De snelle sluitertijd 'bevriest' 

de waterspray.

ISO 800

Ong.
2.8x

Ong.
2x

ISO 400

Ong.
1.4x

ISO 200

1x

ISO 100

ISO 100* ISO 400* ISO 1600*

O.b.v. het richtgetal kun je berekenen hoe ver het licht van de flitser zal reiken
Opnameafstand met goede belichting (m) = RG / F-waarde

TTL AUTO
Corrigeert het beeld helder.

Toont de waterstroom.

Accessories

FlitserkennisExterne flitsers

Accessoires

FP-emissie (snelle synchronisatie)
Een flitser is handig om te gebruiken voor 
invullicht als tegenwicht voor een sterk 
verlichte achtergrond of lichtbron. Bij 
FP-emissie kun je opnames maken bij kortere 
sluitertijden. Je kunt ook een volledig open 
diafragma gebruiken, zelfs bij veel 
omgevingslicht.

Draadloze bediening
De externe flitsers van LUMIX bieden draadloze 
bedieningsfuncties die krachtige belichting met meerdere 
flitsers met tot drie flitsergroepen mogelijk maken. 
Instellingen zoals flitsen, dimmen en belichtingscompensatie 
kunnen worden ingesteld via het cameramenu. De flitsers 
kunnen ook als slaafflitsers worden gebruikt.

Ledverlichting bij video-opnames
Externe flitsers van LUMIX zijn ook voorzien 
van ledlampen die vooral handig zijn bij het 
maken van video-opnames als er sprake is 
van tegenlicht of weinig omgevingslicht.

Indirect flitsen
Dit is een opnamemethode waarbij de flitser 
zo wordt gedraaid dat het licht kan worden 
weerkaatst vanaf het plafond of een muur 
waardoor een diffusere lichtbron wordt 
gecreëerd. Het verzacht de schaduwen die 
worden veroorzaakt door de flitser en 
produceert een natuurlijke belichting die 
gezichtsuitdrukkingen en de sfeer in de 
ruimte mooier laat uitkomen. Omdat het licht 
niet rechtstreeks op het onderwerp valt, 
voorkom je ook dat het onderwerp schrikt.

Richtgetal (RG) en opnameafstand 
Het richtgetal geeft de verste afstand aan die het flitslicht kan 
bereiken. Hoe hoger het richtgetal, des te meer licht er wordt 
geproduceerd om een veraf gelegen onderwerp te belichten. 
Met het richtgetal en de diafragmawaarde (F-getal) kun je de 
bereikte afstand berekenen.

De externe flitser van LUMIX biedt de gebruiker nog meer opties 
om uitdrukking te geven aan zijn creativiteit mogelijk gemaakt door 
het regelen van het licht. Opnames die niet met alleen de interne 
flitser van de camera gemaakt kunnen worden, zoals op donkere 
plekken of wanneer er tegen een lichtbron wordt ingekeken, 
worden duidelijk en scherp bij gebruik van een externe flitser. Hij is 
ideaal voor verschillende geavanceerde belichtingstechnieken, 
zoals het verzachten van schaduwen met weerkaatst licht voor een 
natuurlijker effect, het draadloos opnames maken op enige 
afstand van de camera, het onscherp maken van de achtergrond of 
het gebruiken van een kortere sluitertijd.

Hoe hoger de ISO-gevoeligheid wordt ingesteld, des te verder de 
onderwerpen verwijderd kunnen zijn (bij de juiste belichting). 
Wanneer er bijvoorbeeld bij ISO 400 opnames worden gemaakt, is 
de afstand ruwweg twee keer zo groot als bij ISO 100. Op die 
manier kun je de opnameafstand vergroten.

Gebruik een flitser om het voor het onderwerp meest geschikte licht zelf te regelen.

Directe belichting

Draadloze compatibele externe flitsers met ledlampen

Een externe flitser die draadloos kan worden bediend en 
automatische/handmatige modi biedt.
De GN36 dekt de maximale beeldhoek van een 16mm-lens 
(equivalent van 35mm-camera). Hij is ook uitgerust met een 
continue ledlamp voor aanvullende verlichting bij het maken van 
video's bij weinig licht of in tegenlichtsituaties.

De flitser GN58 geeft een krachtige hoeveelheid licht af. 
Deze flitser biedt niet alleen draadloze besturing en 
automatische/handmatige bediening, hij laadt ook in heel 
korte tijd op (slechts 1,7 seconden per cyclus) om snel 
achter elkaar portretfoto's te kunnen maken. 

Deze LUMIX-flitser is stijlvol tot de hoogwaardige afwerking 
aan toe. De GN20 heeft een kop die draait voor indirect 
flitsen en is een krachtige flitser voor het maken van foto's. 
Daarnaast is hij voorzien van twee krachtige ledlampen voor 
het maken van video's bij weinig omgevingslicht.

LR6/AA Alkaline batterijen x 4 /
HR6/AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x4

Circa 2.0 sec: AA Alkaline batterijen
Circa 1.5 sec: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

250 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
350 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 1,900 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatibel met lenzen die brandpuntafstanden hebben die meer zijn dan 12mm/24mm* 
*35mm camera equivalent

Bedekt de beeldhoek van 12-42mm lenzen (35 mm camera gelijkwaardig:
24-85mm)(met wijde paneel: 8mm lens,35mm camera equivalent: 16mm)

TTL AUTO / AUTO / MANUAL / FP TTL AUTO / FP MANUAL / SL AUTO / SL MANUAL / RC

Circa 100 lux at 1 m

RC / SL AUTO / SL MANUAL

Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

4 kanalen

Naar rechts: 0-180 graden / naar links: 0-180 graden

Circa 62.0 x 104.0 x 98.0 mm (exclusief de losse onderdelen)

Circa 376 g (inclusief Alkaline batterijen)
Circa 257 g (hoofdonderdeel)

3 groepen controle

AUTO / MANUAL

36 (ISO100-m), 12 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

LR6/AA Alkaline batterijen x 2 /
HR6/AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x 2

Circa 4.0 sec: LR6/AA Alkaline batterijen
Circa 3.0 sec: HR6/AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

120 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
200 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 2,400 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatible with lenses having a focal length of more than 12mm/24mm*
*35mm camera equivalent

Covers the angle of view of 12mm and longer (35mm camera equivalent: 24mm and longer)
(with wide panel: 7mm and longer, 35mm camera equivalent: 14mm and longer)

TTL AUTO / MANUAL / SL MANUAL / RC

Approx. 200 lux at 1 m

RC / SL MANUAL

Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

4 kanalen

0-90 graden

Circa 61.0 x 52.5 x 82.0 mm (exclusief de losse onderdelen)

Circa 230 g (inclusief batterijen)
Circa 180 g (hoofdonderdeel)

3 groepen controle

MANUAL

20 (ISO100-m), 14 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

DMW-FL580L 
(GN58)

DMW-FL360L 
(GN36)

Aanbevolen batterij AA Alkaline batterijen (LR6) x 4 /
AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x4

Oplaadtijd Circa 2.7 sec: AA Alkaline batterijen
Circa 1.7 sec: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

125 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
175 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 1,900 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatibel met lenzen die brandpuntafstanden hebben die meer zijn dan 12mm/24mm* 
*35mm camera equivalent

Belichtingshoek Bedekt de beeldhoek van 12-100mm lenzen (35 mm camera gelijkwaardig:
24-200mm)(met wijde paneel: 7mm lens,35mm camera equivalent: 14mm

Flitser modes TTL AUTO / AUTO / MANUAL / FP TTL AUTO / FP MANUAL

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Circa 100 lux at 1 m

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus SL AUTO / SL MANUAL / RC / MULTI

Weerkaatsingshoek op/neer Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

Channel 4 kanalen

Rechts/links Naar rechts: 0-180 graden / naar links: 0-180 graden

Dimensies (B x H x D) Circa 72.0 x 112.5 x 112.5 mm (exclusief de losse onderdelen)

Gewicht Circa 435 g (inclusief Alkaline batterijen)
Circa 340 g (hoofdonderdeel)

Groep 3 groepen controle

Control Mode AUTO / MANUAL

Gids nr 58 (ISO100-m), 26 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

DMW-FL200L 
(GN20)

Aanbevolen batterij

Oplaadtijd

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

Belichtingshoek

Flitser modes

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus

Weerkaatsingshoek op/neer

Channel

Rechts/links

Dimensies (B x H x D)

Gewicht

Groep

Control Mode

Gids nr

Aanbevolen batterij

Oplaadtijd

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

Belichtingshoek

Flitser modes

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus

Weerkaatsingshoek op/neer

Channel

Rechts/links

Dimensies (B x H x D)

Gewicht

Groep

Control Mode

Gids nr

Groep A

Groep B

Groep C

Bij het maken van opnamen met F2.8, 24 mm groothoekinstellingen (vergelijkbaar met 35 mm camera).

Opname-afstanden met ISO 100 ingesteld op 1

Flitsavond verschillende flitsers

Circa 1.65 m

DMC-G7
Ingebouwde flitser

GN6.6
(ISO 100, F4)

Circa 9 m

DMW-FL360L
GN36

(ISO 100, F4)

Circa 14.5 m

DMW-FL580L
GN58

(ISO 100, F4)

Circa 5 m

DMW-FL200L
GN20

(ISO 100, F4)

ISO 1600Gevoeligheid

Opname 
afstanden

Ong.
4x

Flits UIT
Geblokkeerde schaduwen zijn 
het resultaat van fotograferen 

tegen de lichtbron.

Weerkaatste belichting

FP-emissie
De snelle sluitertijd 'bevriest' 

de waterspray.

ISO 800

Ong.
2.8x

Ong.
2x

ISO 400

Ong.
1.4x

ISO 200

1x

ISO 100

ISO 100* ISO 400* ISO 1600*

O.b.v. het richtgetal kun je berekenen hoe ver het licht van de flitser zal reiken
Opnameafstand met goede belichting (m) = RG / F-waarde

TTL AUTO
Corrigeert het beeld helder.

Toont de waterstroom.

Accessories

FlitserkennisExterne flitsers

Accessoires

FP-emissie (snelle synchronisatie)
Een flitser is handig om te gebruiken voor 
invullicht als tegenwicht voor een sterk 
verlichte achtergrond of lichtbron. Bij 
FP-emissie kun je opnames maken bij kortere 
sluitertijden. Je kunt ook een volledig open 
diafragma gebruiken, zelfs bij veel 
omgevingslicht.

Draadloze bediening
De externe flitsers van LUMIX bieden draadloze 
bedieningsfuncties die krachtige belichting met meerdere 
flitsers met tot drie flitsergroepen mogelijk maken. 
Instellingen zoals flitsen, dimmen en belichtingscompensatie 
kunnen worden ingesteld via het cameramenu. De flitsers 
kunnen ook als slaafflitsers worden gebruikt.

Ledverlichting bij video-opnames
Externe flitsers van LUMIX zijn ook voorzien 
van ledlampen die vooral handig zijn bij het 
maken van video-opnames als er sprake is 
van tegenlicht of weinig omgevingslicht.

Indirect flitsen
Dit is een opnamemethode waarbij de flitser 
zo wordt gedraaid dat het licht kan worden 
weerkaatst vanaf het plafond of een muur 
waardoor een diffusere lichtbron wordt 
gecreëerd. Het verzacht de schaduwen die 
worden veroorzaakt door de flitser en 
produceert een natuurlijke belichting die 
gezichtsuitdrukkingen en de sfeer in de 
ruimte mooier laat uitkomen. Omdat het licht 
niet rechtstreeks op het onderwerp valt, 
voorkom je ook dat het onderwerp schrikt.

Richtgetal (RG) en opnameafstand 
Het richtgetal geeft de verste afstand aan die het flitslicht kan 
bereiken. Hoe hoger het richtgetal, des te meer licht er wordt 
geproduceerd om een veraf gelegen onderwerp te belichten. 
Met het richtgetal en de diafragmawaarde (F-getal) kun je de 
bereikte afstand berekenen.

De externe flitser van LUMIX biedt de gebruiker nog meer opties 
om uitdrukking te geven aan zijn creativiteit mogelijk gemaakt door 
het regelen van het licht. Opnames die niet met alleen de interne 
flitser van de camera gemaakt kunnen worden, zoals op donkere 
plekken of wanneer er tegen een lichtbron wordt ingekeken, 
worden duidelijk en scherp bij gebruik van een externe flitser. Hij is 
ideaal voor verschillende geavanceerde belichtingstechnieken, 
zoals het verzachten van schaduwen met weerkaatst licht voor een 
natuurlijker effect, het draadloos opnames maken op enige 
afstand van de camera, het onscherp maken van de achtergrond of 
het gebruiken van een kortere sluitertijd.

Hoe hoger de ISO-gevoeligheid wordt ingesteld, des te verder de 
onderwerpen verwijderd kunnen zijn (bij de juiste belichting). 
Wanneer er bijvoorbeeld bij ISO 400 opnames worden gemaakt, is 
de afstand ruwweg twee keer zo groot als bij ISO 100. Op die 
manier kun je de opnameafstand vergroten.

Gebruik een flitser om het voor het onderwerp meest geschikte licht zelf te regelen.

Directe belichting

Draadloze compatibele externe flitsers met ledlampen

Een externe flitser die draadloos kan worden bediend en 
automatische/handmatige modi biedt.
De GN36 dekt de maximale beeldhoek van een 16mm-lens 
(equivalent van 35mm-camera). Hij is ook uitgerust met een 
continue ledlamp voor aanvullende verlichting bij het maken van 
video's bij weinig licht of in tegenlichtsituaties.

De flitser GN58 geeft een krachtige hoeveelheid licht af. 
Deze flitser biedt niet alleen draadloze besturing en 
automatische/handmatige bediening, hij laadt ook in heel 
korte tijd op (slechts 1,7 seconden per cyclus) om snel 
achter elkaar portretfoto's te kunnen maken. 

Deze LUMIX-flitser is stijlvol tot de hoogwaardige afwerking 
aan toe. De GN20 heeft een kop die draait voor indirect 
flitsen en is een krachtige flitser voor het maken van foto's. 
Daarnaast is hij voorzien van twee krachtige ledlampen voor 
het maken van video's bij weinig omgevingslicht.

LR6/AA Alkaline batterijen x 4 /
HR6/AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x4

Circa 2.0 sec: AA Alkaline batterijen
Circa 1.5 sec: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

250 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
350 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 1,900 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatibel met lenzen die brandpuntafstanden hebben die meer zijn dan 12mm/24mm* 
*35mm camera equivalent

Bedekt de beeldhoek van 12-42mm lenzen (35 mm camera gelijkwaardig:
24-85mm)(met wijde paneel: 8mm lens,35mm camera equivalent: 16mm)

TTL AUTO / AUTO / MANUAL / FP TTL AUTO / FP MANUAL / SL AUTO / SL MANUAL / RC

Circa 100 lux at 1 m

RC / SL AUTO / SL MANUAL

Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

4 kanalen

Naar rechts: 0-180 graden / naar links: 0-180 graden

Circa 62.0 x 104.0 x 98.0 mm (exclusief de losse onderdelen)

Circa 376 g (inclusief Alkaline batterijen)
Circa 257 g (hoofdonderdeel)

3 groepen controle

AUTO / MANUAL

36 (ISO100-m), 12 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

LR6/AA Alkaline batterijen x 2 /
HR6/AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x 2

Circa 4.0 sec: LR6/AA Alkaline batterijen
Circa 3.0 sec: HR6/AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

120 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
200 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 2,400 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatible with lenses having a focal length of more than 12mm/24mm*
*35mm camera equivalent

Covers the angle of view of 12mm and longer (35mm camera equivalent: 24mm and longer)
(with wide panel: 7mm and longer, 35mm camera equivalent: 14mm and longer)

TTL AUTO / MANUAL / SL MANUAL / RC

Approx. 200 lux at 1 m

RC / SL MANUAL

Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

4 kanalen

0-90 graden

Circa 61.0 x 52.5 x 82.0 mm (exclusief de losse onderdelen)

Circa 230 g (inclusief batterijen)
Circa 180 g (hoofdonderdeel)

3 groepen controle

MANUAL

20 (ISO100-m), 14 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

DMW-FL580L 
(GN58)

DMW-FL360L 
(GN36)

Aanbevolen batterij AA Alkaline batterijen (LR6) x 4 /
AA oplaadbare batterijen nikkel metaal hybride batterijen  (Ni-MH) x4

Oplaadtijd Circa 2.7 sec: AA Alkaline batterijen
Circa 1.7 sec: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

125 flitsen of meer: AA Alkaline batterijen
175 flitsen of meer: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
(min. 1,900 MAh type) (afhankelijk van de opname condities)

Compatibel met lenzen die brandpuntafstanden hebben die meer zijn dan 12mm/24mm* 
*35mm camera equivalent

Belichtingshoek Bedekt de beeldhoek van 12-100mm lenzen (35 mm camera gelijkwaardig:
24-200mm)(met wijde paneel: 7mm lens,35mm camera equivalent: 14mm

Flitser modes TTL AUTO / AUTO / MANUAL / FP TTL AUTO / FP MANUAL

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Circa 100 lux at 1 m

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus SL AUTO / SL MANUAL / RC / MULTI

Weerkaatsingshoek op/neer Opwaarts: 0-90 graden / Neerwaarts: 0-7 graden

Channel 4 kanalen

Rechts/links Naar rechts: 0-180 graden / naar links: 0-180 graden

Dimensies (B x H x D) Circa 72.0 x 112.5 x 112.5 mm (exclusief de losse onderdelen)

Gewicht Circa 435 g (inclusief Alkaline batterijen)
Circa 340 g (hoofdonderdeel)

Groep 3 groepen controle

Control Mode AUTO / MANUAL

Gids nr 58 (ISO100-m), 26 (ISO100-m, wanneer het brede panel is gebruikt)

DMW-FL200L 
(GN20)

Aanbevolen batterij

Oplaadtijd

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

Belichtingshoek

Flitser modes

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus

Weerkaatsingshoek op/neer

Channel

Rechts/links

Dimensies (B x H x D)

Gewicht

Groep

Control Mode

Gids nr

Aanbevolen batterij

Oplaadtijd

Aantal flitsen (circa)
(met volledige flits)

Belichtingshoek

Flitser modes

LED Sterkte

Verlichtings-
hoek

Wireless (RC)
Functie

Flitser modus

Weerkaatsingshoek op/neer

Channel

Rechts/links

Dimensies (B x H x D)

Gewicht

Groep

Control Mode

Gids nr

Groep A

Groep B

Groep C
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