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Reikt verder
dan de top

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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lenzen. De G-serie, die kan trots zijn op een uitgebreid assortiment en een brede compatibiliteit,
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biedt een combinatie van uitstekende flexibiliteit en fantastische beeldkwaliteit.
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series lens
Het is onze missie kunstenaars de mogelijkheid te bieden om in elk beeld de fijnste, meeste
subtiele details van het onderwerp vast te leggen. Dat je daarin slaagt, is zeker, dankzij de
superieure optische technologieën ontwikkeld door de innovators die ook de DSLM-camera's
van LUMIX creëerden. Naast getrouwe, gedetailleerde beelden met rijke kleuren produceren
deze lenzen ook sublieme bokeh-effecten met een intense, gevoelige natuurgetrouwheid.
Ook de videoprestaties zijn uitzonderlijk met levendige opnames die verdergaan dan 4K.
De LUMIX S-serie, een derde oog voor de kunstenaar.

Door toepassing van de Leica L-Mount*
zijn de lenzen compatibel met meer producten,
wat nog meer flexibiliteit geeft bij het kiezen van
apparatuur. LUMIX ontwikkelt de met L-Mount*
compatibele producten in samenwerking met Leica
Camera en Sigma. De binnendiameter van 51,6 mm
realiseert een perfecte balans tussen compactheid en
beeldkwaliteit. Door de heel korte registerafstand** van 20
mm is een kleinere lensconstructie met een hoge
beeldkwaliteit mogelijk. De 10 contactpennen bieden
ruimte voor toekomstige functionele verbeteringen en
duiden op interessante creatieve mogelijkheden die nog in
het verschiet liggen.
** Afstand van de voorkant van de vatting tot de beeldsensor.

Wat een enorme flexibiliteit biedt bij het kiezen van apparatuur.
Als lid van de L-Mount* Alliance ontwikkelt LUMIX met de
L-Mount*-compatibele producten samen met Leica en Sigma om
vanaf het begin een nieuwe wereld aan mogelijkheden te bieden
en te voldoen aan meer uiteenlopende behoeften.

Twee assortimenten: S PRO-lenzen en S-lenzen

Om aan de wensen van zelfs de meest expressieve fotografen te voldoen, werden er van begin tot eind van de planning en het ontwerp tot de ontwikkeling en de productie - strenge normen gehanteerd voor
de LUMIX S PRO-lenzen. De weergave, het bokeh-effect en de scherptediepte, alles moest perfect zijn.
De resulterende superieure prestaties en geweldige kwaliteit voldoen aan alle strenge evaluatienormen
voor Leica-lenzen.

Lumix S series lenzen roadmap
16mm

24mm

35mm

50mm

70mm

85mm

105mm

200mm

280mm

400mm

Gecertif iceerd door

LUMIX S PRO 50mm F1.4
24mm F1.8

50mm F1.8

85mm F1.8

LICHTSTERKE GROOTHOEK ZOOM

Bij de S-lens ging de aandacht niet alleen uit naar de goede optische prestaties, maar ook naar de
uitstekende mobiliteit en bruikbaarheid. Deze lenzen produceren fantastische beelden en verruimen de
expressieve wereld van de Full-frame DSLM-camera's uit de S-serie.

Gecertif iceerd door

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8
Gecertif iceerd door

Gecertif iceerd door

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.

280mm*

400mm**

280mm*

400mm**

LUMIX S PRO 16-35mm F4
LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
Gecertif iceerd door

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.
LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
LUMIX S 70-300 mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.
S Pro-lenzen worden vervaardigd met behulp van meetinstrumenten en kwaliteitszorgsystemen die gecertificeerd zijn door Leica Camera AG op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf.
* L-Mount is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG.

4

Release 2021

Wanneer de teleconverter DMW-STC14 is aangesloten. ** Wanneer de teleconverter DMW-STC20 is aangesloten

LUMIX S series Lens
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VAST
STANDA
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS

LUMIX S PRO 24-70mm
50mm F1.4F2.8
(S-X50)
(S-E2470)
*

De spil van het lensassortiment van de LUMIX S-serie,
Diafragma
vandiafragma
F2.8 en uitstekende prestaties over
met een groot
hetLUMIX
zoombereik
met F1.4
mooie
bokeh-effecten
De
S PRO 50mm
is een
lens met een groot diafragma en

vaste
brandpuntsafstand
met de
de LUMIX
Met zijn
De
LUMIX S PRO 24-70mm
F2.8 kernelementen
is een standaard uit
zoomlens
met eenS-serie.
groot diafragma
brandpuntsafstand
50 mmbeelden
is dit een
veelzijdige
lens.produceert.
Het grote diafragma
F1.4
die
heel natuurlijkvan
ogende
met
veel diepte
Over hetvan
hele
voorziet het hele beeld
van een de
hoge
resolutie.
De lensconstructie
zorgtcontrast
voor superieure
brandpuntbereik
produceert
lens
een hoge
resolutie en veel
voor
optische prestatiesmomentopnames,
die zelfs de strenge
LEICA-normen
prachtig
landschapsfoto's,
portretten
en meer. overtreffen.
De optische Het
prestaties
vloeiende onscherpteverloop
van het scherpstelpunt
naar omringende
delen van het
overtreffen
zelfs de professionele
normen van LEICA
en de lensconstructie
beeld resulteert
in mooie
Het onderdrukken
van focusvan
breathing
onderdrukt
effectief
alle bokeh-effecten.
chromatische aberratie.
Door toepassing
een
resulteert in superstabiele beelden
er afwisselend
wordt scherpgesteld
op de
focuskoppelingsmechanisme
kan erwanneer
op elk moment
direct worden
gewisseld tussen
voorachtergrond
(rack focusing).mogelijk
Ook is hijte
snel.
Door De
hetfocusring
dubbele focussysteem
met
AF enen
MF
om kleine aanpassingen
maken.
hoeft hiervoor
een lineaire
eenvoor
stappenmotor
sensordrive
een snelheid
van tot 480 fps.
alleen
maar én
naar
of achter tebereikt
wordendebewogen.
Zachte,
mooie bokeh-effecten
Deze zeer
gebruiksvriendelijke
lens onscherpteverloop
met een geraffineerd
ontwerp
kan inHet
veel
worden
bereikt
door een vloeiend
in het
hele beeld.
verschillende situaties
worden
gebruikt.
Daarnaasteen
is hij
stof- en spatwaterbestendig*
onderdrukken
van focus
breathing
garandeert
soepelere
bediening bij het
en bestand
extreme omstandigheden
tot -10
graden Celsius.
maken
van tegen
video-opnames.
Dankzij een dubbel
focussysteem
bereikt de AF-sensor
*een
Stof- en
spatwaterbestendig
garandeert
snelheid
van 480
fps.niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.
MTF Chart
MTF Chart
S 10
M
10
M30
10
S
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S 30
M
30

1/30sec, F16, ISO 400

ASPH

ED

ASPH

ED

UHR

MTFMTF
(%) (%)

S 10

100

100

100
50

50

50

24mm F2.8
70mm F2.8
M 30
Voor lenzen die vervorming kunnen
lines/mm
compenseren,
toont
0 50mm F1.4
10
20
0
10de horizontale 20
S: Sagittal
lines/mm
as van de MTF de afstand vanaf het
0
10 Distance from
20 image center (mm)
M:
Meridional
S: Sagittaal
midden van het gecorrigeerde beeld.
For lenses that are capableM:
of compensating
distortion,Distance
the horizontal
axisimage
of the MTF
shows(mm)
the distance from the center of the corrected image.
from
center
Meridionaal

18 elementen in 16
• Lensconstructie = 13
11 groepen
0,37 m
• Kortste scherpstelafstand = 0,44
0,25x
• Maximale beeldvergroting = circa 0,15x

82 mm
• Filterformaat = 77
90,9 [dia.] x circa 140
• Afmetingen = 90,0
130 mm
935 g
• Gewicht = circa 955

*• SStofen spatwaterbestendig
garandeert
nietvan
datmeetinstrumenten
er geen schade en
ontstaat
wanneer de lens die
in gecertificeerd
direct contactzijn
komt
stof
of water.
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met behulp
kwaliteitszorgsystemen
doormet
Leica
Camera
AG
•
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die Microsystems
gecertificeerd IR
zijnGmbH.
door Leica Camera AG op
opSbasis
van de kwaliteitsnormen
van
hetbehulp
bedrijf.
• Leica
is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica
basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.
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1/200sec, F1.8, ISO 100

LUMIX SLUMIX
PRO Gecertificeerd
S PRO Certified
door
by LEICA
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VAST
STANDA
GROOTHOEK
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS
ZOOMLENS

LUMIX S PRO 24-70mm
16-35mm
50mm
F1.4F4
F2.8
(S-R1635)
(S-X50)
(S-E2470)
*

De spil van het lensassortiment van de LUMIX S-serie,
Diafragma
vandiafragma
F2.8 en uitstekende prestaties over
met
een groot
Ultragroothoekzoomlens
die een uitstekende
hetLUMIX
zoombereik
met F1.4
mooie
bokeh-effecten
De
PRO 50mm
is prachtige
een
lens metbokeh-effecten
een groot diafragma
resolutieS combineert
met
toten vaste
brandpuntsafstand
met de
de LUMIX
Met zijn
De
LUMIX S PRO 24-70mm
F2.8 kernelementen
is een standaard uit
zoomlens
met eenS-serie.
groot diafragma
in
alle
vier de hoeken
brandpuntsafstand
50 mmbeelden
is dit een
veelzijdige
lens.produceert.
Het grote diafragma
F1.4
die
heel natuurlijkvan
ogende
met
veel diepte
Over hetvan
hele
voorziet
het hele
van eenultragroothoekzoomlens
hoge
resolutie.
De lensconstructie
zorgt
voor
superieure
Deze lichte
en beeld
compacte
produceert
een
superieure
brandpuntbereik
produceert
de
lens
een hoge
resolutie
en veel
contrast
voor
optische
prestaties
die van
zelfs
de strenge
LEICA-normen
Het
prachtig
resolutie met
een gevoel
driedimensionale
diepte
hetovertreffen.
hele
zoombereik
en
van
landschapsfoto's,
momentopnames,
portretten
en over
meer.
De
optische
prestaties
vloeiende
scherpstelpunt
naar omringende
delen
vanen
het
het middenonscherpteverloop
van
het de
beeld
tot invan
elkehet
hoek.
De bokeh-effecten
zijn
vloeiend
overtreffen
zelfs
professionele
normen
van LEICA
en prachtig
de lensconstructie
beeld
resulteert
in mooie
Het
onderdrukken
vanDefocus
breathing
vignettering
en bokeh
metbokeh-effecten.
dubbele lijnenaberratie.
worden
onderdrukt.
zeer
snelle
onderdrukt
effectief
alle
chromatische
Door toepassing
van
een
resulteert
in bij
superstabiele
beelden
ercommunicatie
afwisselend
wordt
scherpgesteld
AF-regeling
480 fps maakt
snellere
tussen
de lens tussen
en op
dede
focuskoppelingsmechanisme
kaneen
erwanneer
op
elk moment
direct worden
gewisseld
voorachtergrond
(rack
Ook
hijte
snel.
Door De
hetfocusring
dubbele
focussysteem
met
camerabody
watfocusing).
resulteert
in iseen
nauwkeurigere
en snellere
Door
AF
enen
MF
ommogelijk,
kleine aanpassingen
mogelijk
maken.
hoeft AF.
hiervoor
een
lineaire
én
een
stappenmotor
sensordrive
een snelheid
vangewisseld
tot 480 fps.
toepassing
een
focuskoppelingsmechanisme
kan Zachte,
er intuïtief
worden
alleen
maarvan
naar
voor
of achter tebereikt
wordendebewogen.
mooie
bokeh-effecten
Deze
lens onscherpteverloop
met een
geraffineerd
ontwerp
kanDoor
inHet
veel
tussenzeer
AFbereikt
engebruiksvriendelijke
MF om
nauwkeurige
aanpassingen
te kunnen
doen.
de
worden
dooreenvoudig
een vloeiend
in
het
hele
beeld.
verschillende
situaties
gebruikt.
Daarnaast
is hij
stof- en
spatwaterbestendig*
optische elementen
inworden
het
lenslichaam
te optimaliseren
voor
hoge resolutie
onderdrukken
van focus
breathing
garandeert
een
soepelere
bediening
bij het
en
bestand
extreme
omstandigheden
tot -10
gradenteCelsius.
video-opnames
en
het inwendige
vernieuwen,
focus
maken
van tegen
video-opnames.
Dankzijaandrijfmechanisme
een dubbel
focussysteem
bereikt dewordt
AF-sensor
*een
Stof- en
spatwaterbestendig
garandeert
er geen schade
de lens in direct
contact komtgeschikte
met stof of water.lens is
breathing
nu ook
voorontstaat
veel wanneer
verschillende
situaties
snelheid
van onderdrukt.
480
fps.niet datDeze
stof- en spatwaterbestendig* en bestand tegen extreme temperaturen tot wel -10 ° C.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

S 10
S 10
M
10

M
10
S 30
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1/50sec,
1/30sec,F6.3,
F16, ISO 400
100

ASPH

ED

UHR

ASPH

ED

UHR

MTFMTF
(%) (%)

MTF Chart
MTF Chart

100

100

100

100

50

50

50

50

S 30
M
30
24mm F2.8
70mm F2.8
M 30
Voor lenzen die vervorming kunnen
lines/mm
F1.4
16mm F4.0
compenseren,
toont
0 50mm
10
20
0 35mm F4.0
10de horizontale 20
S: Sagittal
lines/mm
as van de MTF de afstand vanaf het
0
10 Distance from
20 image
0 center (mm)
10
20
M:
Meridional
S: Sagittaal
midden van het gecorrigeerde beeld.
For lenses that are capableM:
of compensating
distortion,Distance
the horizontal
axisimage
of the
MTF
shows
the distance
the center
of the corrected image.
from
center
(mm)
Meridionaal
Distance
from
imagefrom
center
(mm)
Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.

18 elementen in 16
• Lensconstructie = 13
11 groepen
0,37inm9 groepen
• Kortste
scherpstelafstand
= 0,44
Lensconstructie
= 12 elementen
0,25x
• Maximale
beeldvergroting = circa
0,15x
Kortste scherpstelafstand
0,25 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,23x

82 mm
• Filterformaat = 77
90,9
• Afmetingen
= 90,0
130 mm
Filterformaat
= 77 [dia.]
mm x circa 140
935[dia.]
• Gewicht
= circa
955
g x circa 99,6 mm
Afmetingen
= 85,0
• Gewicht = circa 500 g

*• SStofen spatwaterbestendig
garandeert
nietvan
datmeetinstrumenten
er geen schade en
ontstaat
wanneer de lens die
in gecertificeerd
direct contactzijn
komt
stof
of water.
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met behulp
kwaliteitszorgsystemen
doormet
Leica
Camera
AG
•
S PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die Microsystems
gecertificeerd IR
zijnGmbH.
door Leica Camera AG op
op
van de kwaliteitsnormen
van
hetbehulp
bedrijf.
• Leica
is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica
• Sbasis
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
behulp
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die gecertificeerd
zijn door Leica Camera AG
basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.
op basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.

©Hideki Kono
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1/200sec, F1.8, ISO 100

LUMIX SLUMIX
PRO Gecertificeerd
S PRO Certified
door
by LEICA
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VAST
STANDA
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS

LUMIX S PRO 24-70mm
50mm F1.4F2.8
(S-X50)
(S-E2470)
*

De spil van het lensassortiment van de LUMIX S-serie,
Diafragma
vandiafragma
F2.8 en uitstekende prestaties over
met een groot
hetLUMIX
zoombereik
met F1.4
mooie
bokeh-effecten
De
S PRO 50mm
is een
lens met een groot diafragma en

vaste
brandpuntsafstand
met de
de LUMIX
Met zijn
De
LUMIX S PRO 24-70mm
F2.8 kernelementen
is een standaard uit
zoomlens
met eenS-serie.
groot diafragma
brandpuntsafstand
50 mmbeelden
is dit een
veelzijdige
lens.produceert.
Het grote diafragma
F1.4
die
heel natuurlijkvan
ogende
met
veel diepte
Over hetvan
hele
voorziet het hele beeld
van een de
hoge
resolutie.
De lensconstructie
zorgtcontrast
voor superieure
brandpuntbereik
produceert
lens
een hoge
resolutie en veel
voor
optische prestatiesmomentopnames,
die zelfs de strenge
LEICA-normen
prachtig
landschapsfoto's,
portretten
en meer. overtreffen.
De optische Het
prestaties
vloeiende onscherpteverloop
van het scherpstelpunt
naar omringende
delen van het
overtreffen
zelfs de professionele
normen van LEICA
en de lensconstructie
beeld resulteert
in mooie
Het onderdrukken
van focusvan
breathing
onderdrukt
effectief
alle bokeh-effecten.
chromatische aberratie.
Door toepassing
een
resulteert in superstabiele beelden
er afwisselend
wordt scherpgesteld
op de
focuskoppelingsmechanisme
kan erwanneer
op elk moment
direct worden
gewisseld tussen
voorachtergrond
(rack focusing).mogelijk
Ook is hijte
snel.
Door De
hetfocusring
dubbele focussysteem
met
AF enen
MF
om kleine aanpassingen
maken.
hoeft hiervoor
een lineaire
eenvoor
stappenmotor
sensordrive
een snelheid
van tot 480 fps.
alleen
maar én
naar
of achter tebereikt
wordendebewogen.
Zachte,
mooie bokeh-effecten
Deze zeer
gebruiksvriendelijke
lens onscherpteverloop
met een geraffineerd
ontwerp
kan inHet
veel
worden
bereikt
door een vloeiend
in het
hele beeld.
verschillende situaties
worden
gebruikt.
Daarnaasteen
is hij
stof- en spatwaterbestendig*
onderdrukken
van focus
breathing
garandeert
soepelere
bediening bij het
en bestand
extreme omstandigheden
tot -10
graden Celsius.
maken
van tegen
video-opnames.
Dankzij een dubbel
focussysteem
bereikt de AF-sensor
*een
Stof- en
spatwaterbestendig
garandeert
snelheid
van 480
fps.niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.
MTF Chart
MTF Chart
S 10
M
10
M30
10
S
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S 30
M
30

1/30sec, F16, ISO 400

ASPH

ED

ASPH

ED

UHR

MTFMTF
(%) (%)

S 10

100

100

100
50

50

50

24mm F2.8
70mm F2.8
M 30
Voor lenzen die vervorming kunnen
lines/mm
compenseren,
toont
0 50mm F1.4
10
20
0
10de horizontale 20
S: Sagittal
Sagittaal
lines/mm
as van de MTF de afstand vanaf het
0
10 Distance from
20 image center (mm)
M:
Meridionaal
Meridional
S: Sagittaal
midden van het gecorrigeerde beeld.
ForVoor
lenses
lenzen
thatdie
arevervorming
capableM:
of kunnen
compensating
compenseren,
distortion,
toont
thedehorizontal
horizontale
axisas
ofvan
thedeMTF
MTF
shows
de afstand
the distance
vanaf het
from
midden
the center
van het
of gecorrigeerde
the corrected image.
beeld.
Distance
from
image
center
(mm)
Meridionaal

18 elementen in 16
• Lensconstructie = 13
11 groepen
0,37 m
• Kortste scherpstelafstand = 0,44
0,25x
• Maximale beeldvergroting = circa 0,15x

82 mm
• Filterformaat = 77
90,9 [dia.] x circa 140
• Afmetingen = 90,0
130 mm
935 g
• Gewicht = circa 955

*• SStofen spatwaterbestendig
garandeert
nietvan
datmeetinstrumenten
er geen schade en
ontstaat
wanneer de lens die
in gecertificeerd
direct contactzijn
komt
stof
of water.
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met behulp
kwaliteitszorgsystemen
doormet
Leica
Camera
AG
•
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die Microsystems
gecertificeerd IR
zijnGmbH.
door Leica Camera AG op
opSbasis
van de kwaliteitsnormen
van
hetbehulp
bedrijf.
• Leica
is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica
basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.

©Hideki Kono
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1/200sec, F1.8, ISO 100

LUMIX SLUMIX
PRO Gecertificeerd
S PRO Certified
door
by LEICA
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TELEZOOMLENS
VAST
STANDA
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS

LUMIX
LUMIX S
S PRO
PRO 70-200mm
50mm F1.4F2.8
24-70mm
F2.8 O.I.S.
(S-X50)
(S-E2470)

*
(S-E70200)

***

Compatibel met teleconverters* uit de
LUMIX S-serie. (apart verkrijgbaar)
Teleconverters kunnen de brandpunts
-afstand vergroten tot
mm (DMW-STC14, 1,4x)van
of de LUMIX S-serie,
De spil van het 280
lensassortiment
mmen
(DMW-STC20,
2x)
Diafragma van 400
F2.8
uitstekende
prestaties over

met een groot diafragma
hetLUMIX
zoombereik
met F1.4
mooie
bokeh-effecten
De
S PRO met
50mm
is een
lens met een groot diafragma en vaste
Telezoomlens
een groot
diafragma,
brandpuntsafstand
met de
de LUMIX
Met zijn
De
LUMIX S PRO 24-70mm
F2.8 kernelementen
is een standaard uit
zoomlens
met eenS-serie.
groot diafragma
geschikt
voorvan
teleconverters*,
metdiepte
een
uitstekende
brandpuntsafstand
50 mmbeelden
is dit een
veelzijdige
lens.produceert.
Het grote diafragma
F1.4
die
heel natuurlijk
ogende
met
veel
Over hetvan
hele
voorziet
het hele beeld
van een
hoge
resolutie.
De lensconstructie
zorgtcontrast
voor superieure
brandpuntbereik
produceert
lens
een hoge
resolutie
voor
beeldweergave
en
eende
lichtsterkte
van
F2.8en veel
optische prestatiesmomentopnames,
die zelfs de strenge
LEICA-normen
prachtig
landschapsfoto's,
portretten
en meer. overtreffen.
De optische Het
prestaties
Deze telezoomlens biedt een lichtsterkte van F2.8 over het volledige zoombereik van 70-200
vloeiende onscherpteverloop
van het scherpstelpunt
naar omringende
delen van het
overtreffen
zelfs de professionele
normen van LEICA
en de lensconstructie
mm. De bokeh-effecten zijn onovertroffen door de uitstekende beeldweergave en het
beeld resulteert
in mooie
Het onderdrukken
van focusvan
breathing
onderdrukt
effectief
alle bokeh-effecten.
chromatische aberratie.
Door toepassing
een
onderdrukken van vignettering en bokeh met dubbele lijnen. De uiterst snelle AF-bediening
resulteert in superstabiele beelden
er afwisselend
wordt scherpgesteld
op de
focuskoppelingsmechanisme
kan erwanneer
op elk moment
direct worden
gewisseld tussen
(max. 480 fps) en het dubbele focussysteem (focusgroepen zijn in tweeën gedeeld) maken een
voorachtergrond
(rack focusing).mogelijk
Ook is hijte
snel.
Door De
hetfocusring
dubbele focussysteem
met
AF enen
MF
om kleine aanpassingen
maken.
hoeft hiervoor
nog snellere en nauwkeurigere AF mogelijk. Om cameratrillingen tegen te gaan, wordt Dual
een lineaire
eenvoor
stappenmotor
sensordrive
een snelheid
van tot 480 fps.
alleen
maar én
naar
of achter tebereikt
wordendebewogen.
Zachte,
mooie bokeh-effecten
I.S.2 ondersteund waardoor het mogelijk is om een tot 7-stops** langere sluitertijd te
Deze zeer
gebruiksvriendelijke
lens onscherpteverloop
met een geraffineerd
ontwerp
kan inHet
veel
worden
bereikt
door een vloeiend
in het
hele beeld.
gebruiken. De lens is compatibel met teleconverters en kan worden veranderd in een
verschillende situaties
worden
gebruikt.
Daarnaasteen
is hij
stof- en spatwaterbestendig*
onderdrukken
van focus
breathing
garandeert
soepelere
bediening bij het
supertelelens met een maximale brandpuntsafstand van 400 mm. Door een
en bestand
extreme omstandigheden
tot -10
graden Celsius.
maken
van tegen
video-opnames.
Dankzij een dubbel
focussysteem
bereikt de AF-sensor
focuskoppelingsmechanisme
kan er direct worden gewisseld tussen AF en MF en met drie
*een
Stof- en
spatwaterbestendig
garandeert
snelheid
van 480
fps.niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.
aparte focusknoppen rond de lens kan probleemloos snel en soepel heel nauwkeurig worden
scherpgesteld. Deze robuuste lens is ook stof- en spatwaterbestendig*** en bestand tegen
100 van professionele
MTFflexibiliteit
Chart 100 en het buiten maken
temperaturen tot wel -10°C voor meer
MTF Chart 100
opnames onder extreme omstandigheden.
S 10

S 30
30
MTFM
Chart

1/2500sec,
1/30sec,F2.8,
F16, ISO 400
100

ASPH

ED

ASPH

ED

UHR

50

100

100

24mm F2.8
70mm F2.8
M 30
Voor lenzen die vervorming kunnen
lines/mm
S 10
compenseren,
toont
0 50mm F1.4
10
20
0
10de horizontale 20
S: Sagittal
lines/mm
as
van
de MTF de afstand vanaf het
M 10
0
10 Distance from
20 image center (mm)
M:
Meridional
S: Sagittaal
50
50midden van het gecorrigeerde beeld.
S 30 distortion,Distance
For lenses that are capableM:
of compensating
the horizontal
axisimage
of the MTF
shows(mm)
the distance from the center of the corrected image.
from
center
Meridionaal

MTF (%)

©Olivier
©MasumiAnrigo
Takahashi

MTFMTF
(%) (%)

* Gebruik van een teleconverter beperkt het effectieve diafragma met één f/stop (DMW-STC14) of twee f/stops (DMW-STC20)
S 10
M
10
** Gebaseerd op de CIPA-norm voor kantelen en draaien: scherpstelafstand
f=200 mm bij gebruik van de LUMIX50
S1R, S1 of S1H.
50
*** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade
M30
10 ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.
S

M 30

18 elementen in 16
82
mm
• Lensconstructie = 13
11 groepen
• Filterformaat
= 77
70mm
F2.8
200mm F2.8
lines/mm
0,37 m
90,9 [dia.] x circa
140 mm
• Kortste scherpstelafstand = 0,44
• Afmetingen
0 = 90,0 10
20130 0
10
S:
Sagittaal
0,25x
935 g
• Maximale beeldvergroting = circa 0,15x
• Gewicht = circa 955

ASPH

UED

ED

M: Meridionaal

20

Distance from image center (mm)

Voor lenzen die vervorming kunnen compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanaf het midden van het gecorrigeerde beeld.
*• SStofen spatwaterbestendig
garandeert
nietvan
datmeetinstrumenten
er geen schade en
ontstaat
wanneer de lens die
in gecertificeerd
direct contactzijn
komt
stof
of water.
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met behulp
kwaliteitszorgsystemen
doormet
Leica
Camera
AG

•
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die Microsystems
gecertificeerd IR
zijnGmbH.
door Leica Camera AG op
opSLensconstructie
basis
van de kwaliteitsnormen
van
hetbehulp
bedrijf.
• groepen
Leica
is een gedeponeerd
handelsmerk
Leica
•
= 22 elementen
in 17
• Filterformaat
= 82van
mm
basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.
• Kortste scherpstelafstand = 0,95 m
• Afmetingen = 94,4 [dia.] x circa 208,6 mm
• Maximale beeldvergroting = circa 0,21x
• Gewicht = circa 1.570 g

©Hideki Kono
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1/200sec, F1.8, ISO 100

• S PRO-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.

LUMIX SLUMIX
PRO Gecertificeerd
S PRO Certified
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by LEICA
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TELEZOOMLENS

LUMIX S PRO 70-200mm
LUMIX
50mm F1.4F2.8
F4 O.I.S.S PRO 24-70mm
VAST
STANDA
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS

(S-E2470)
(S-X50)
(S-R70200)
*

Compatibel met teleconverters* uit de
LUMIX S-serie. (apart verkrijgbaar)
Teleconverters kunnen de
brandpuntsafstand vergroten tot
280 mm (DMW-STC14, 1,4x) of
400 mm (DMW-STC20, 2x)

De spil van het lensassortiment van de LUMIX S-serie,
Diafragma
vandiafragma
F2.8 en uitstekende prestaties over
met
een groot
Telezoomlens,
geschikt voor teleconverters*,
hetLUMIX
zoombereik
met F1.4
mooie
bokeh-effecten
De
PRO resolutie
50mm
is een
lens met eenhelderheid
groot diafragma en vaste
met een Shoge
en
schitterende
brandpuntsafstand
met de
de LUMIX
Met zijn
De
LUMIX S PRO 24-70mm
F2.8 kernelementen
is een standaard uit
zoomlens
met eenS-serie.
groot diafragma
over
het hele zoombereik
brandpuntsafstand
50 mmbeelden
is dit een
veelzijdige
lens.produceert.
Het grote diafragma
F1.4
die
heel natuurlijkvan
ogende
met
veel diepte
Over hetvan
hele
voorziet
het hele
beeld
van een de
hoge
resolutie.
De lensconstructie
zorgt
voor superieure
Deze LUMIX
S PRO
70-200mm
F4 lens
O.I.S.
telezoomlens
produceert
beelden
met voor
een
brandpuntbereik
produceert
een
hoge
resolutie
en veel
contrast
optische
prestaties
die
zelfs
de strenge
overtreffen.
Het
prachtig
hoge resolutie
en een
hoog
contrast
over
hetLEICA-normen
volledige
zoombereik,
van portretten
tot
landschapsfoto's,
momentopnames,
portretten
en meer.
De optische
prestaties
vloeiende
onscherpteverloop
van hetmet
scherpstelpunt
naar
omringende
delen van
het
sportopnames.
Hij deis professionele
compatibel
de 5-assige
Dual
van
overtreffen
zelfs
normen
van LEICA
enI.S.2-technologie
de lensconstructie
beeld
resulteert
mooie
Het onderdrukken
van focus
breathing
Panasonic,
dat
nuinvoor
het bokeh-effecten.
eerst wordt gebruikt
voor Door
een full-frame
spiegelloos
onderdrukt
effectief
alle
chromatische
aberratie.
toepassing
van
een
resulteert
in superstabiele
eroptische
afwisselend
wordt scherpgesteld
op
camerasysteem.
De lens isbeelden
voorzien
van
beeldstabilisator
(O.I.S.)
omde
focuskoppelingsmechanisme
kan erwanneer
op
elkeen
moment
direct
worden
gewisseld
tussen
voorachtergrond
(rack focusing).
Ook
is hijte
snel.
Door
hetfocusring
dubbele
focussysteem
met
cameratrillingen
te compenseren.
Dit
betekent
dat
je
opnames
kunt maken
weinig
AF
enen
MF
om kleine
aanpassingen
mogelijk
maken.
De
hoeftbij
hiervoor
een
lineaire
een
stappenmotor
debewogen.
sensordrive
een snelheid
van
totDe
480
fps.
omgevingslicht
of
zonder
bij een
brandpuntsafstand
van 200
mm.
lens
alleen
maar én
naar
voor
of statief,
achter zelfs
tebereikt
worden
Zachte,
mooie
bokeh-effecten
Deze
zeer
gebruiksvriendelijke
lens onscherpteverloop
met
een geraffineerd
ontwerp
kan inmet
veel
is ontworpen
voor door
optimale
en produceert
prachtige
bokeh-effecten
worden
bereikt
eenlensuitlijning
vloeiend
in het
hele beeld.
Het
verschillende
situaties
worden
gebruikt.
Daarnaast
is hij
stof- en spatwaterbestendig*
minimale vignettering.
Door
de
uiterst
nauwkeurige
lineaire
motor
bereikt
de
onderdrukken
van focus
breathing
garandeert
een
soepelere
bediening
bij het
en
bestand
extremevan
omstandigheden
tot -10
graden
Celsius.
sensordrive
een snelheid
tot 480 fps
doordat
focus breathing
wordt
maken
van tegen
video-opnames.
Dankzij
eenen
dubbel
focussysteem
bereikt
deonderdrukt,
AF-sensor
*een
Stof- er
en
spatwaterbestendig
garandeert
niet dat er geen schade ontstaat
wanneer
de lens in direct
komt met
of water.
kan
bij het maken
van
video-opnames
stabiel
wisselend
opcontact
de voorenstofachtergrond
snelheid
van 480
fps.
worden scherpgesteld (focus-racking) in vergelijking met lenzen die speciaal zijn
ontworpen voor het maken van foto's.
100
100
MTF Chart
MTF Chart

* Gebruik van de teleconverter verkleint het effectieve diafragma met één f / stop (DMW-STC14) of twee f / stops (DMW-STC20)

MTF (%)
MTFMTF
(%) (%)

S 10

S 10
10
MTFM
Chart

©Masumi
©Masaaki Takahashi
Aihara

1/2500sec,
1/30sec, F16,
F18, ISO 400
320

100

100
50

100
50

M30
10
S
50
S
10
S 30
M
30
M 10
50 24mm F2.8
50 70mm F2.8
M 30
Voor lenzen die vervorming kunnen
lines/mm
S 30
compenseren,
toont
0 50mm F1.4
10
20
0
10de horizontale 20
S: Sagittal
lines/mm
M 30
as van de MTF de afstand vanaf het
0
10
20
ASPH
ED
UHR
Distance
from
image
center
(mm)
M:
Meridional
S: Sagittaal
midden
van het gecorrigeerde
beeld.
70mm F4
200mm
F4
For lenses that are capableM:
of compensating
distortion,Distance
the horizontal
axisimage
of the MTF
shows(mm)
the distance from the center of the corrected image.
lines/mm
from
center
ASPH
ED
Meridionaal
0
10
20
0
10
20
S: Sagittaal
ASPH
UED
UHR
Distance from image center (mm)
M: Meridionaal
• Lensconstructie
= ED
18 elementen
in 16 groepen
• Filterformaat = 82 mm

• Lensconstructie = 13 elementen in 11 groepen
• Filterformaat = 77 mm
Voor lenzen
compenseren,
toont de horizontale
as van de x
MTFcirca
de afstand
vanaf
het midden van het gecorrigeerde beeld.
0,37
m die vervorming kunnen •
90,9 [dia.]
140
mm
• Kortste scherpstelafstand = 0,44
Afmetingen
= 90,0
130
0,25x
935 g
• Maximale beeldvergroting = circa 0,15x
• Gewicht = circa 955
• Lensconstructie = 23 elementen in 17 groepen • Filterformaat = 77 mm
• Kortste scherpstelafstand = 0,92 m
• Afmetingen = 84,4 [dia.] x circa 179 mm
*• SMaximale
Stofen spatwaterbestendig
garandeert
niet
datmeetinstrumenten
er geen schade
ontstaat
wanneer
deglens die
in gecertificeerd
direct contactzijn
komt
stof
of water.
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
behulp
van
en
kwaliteitszorgsystemen
doormet
Leica
Camera
AG
•
beeldvergroting
= circa
0,25x
• Gewicht
= circa
985
•
PRO-lenzen
worden vervaardigd
met
van
meetinstrumenten
en kwaliteitszorgsystemen
die Microsystems
gecertificeerd IR
zijnGmbH.
door Leica Camera AG op
opSbasis
van de kwaliteitsnormen
van
hetbehulp
bedrijf.
• Leica
is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica
basis van de kwaliteitsnormen van het bedrijf. • Leica is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.
• S PRO-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.

©Hideki Kono
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1/200sec, F1.8, ISO 100
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STANDA ARD ZOOMLENS

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
(S-R2060)

**

Compacte standaard zoomlens, perfect voor momentopnames, maar ook geschikt voor groothoekopnames en
close-ups
In de groothoekstand zijn met deze lens eenvoudig interieuropnames te maken als de
ruimte beperkt is. De verbluffende scherpstelafstand van 0,15 m* voor close-ups
(maximale vergroting van 0,43x) is heel geschikt voor tabletop-fotografie. Hij legt ook
vloeiende videobeelden van hoge kwaliteit vast door een mechanisme dat zorgt voor
onderdrukking van focus breathing (een groot probleem bij alle verwisselbare lenzen
die specifiek voor het maken van foto's werden ontworpen). De lens weegt slechts 350
g en is ook nog eens stof- en spatwaterbestendig**, met een fluor coating op het
voorste element die vocht en olie afstoot. De lens is ontworpen om bestand te zijn tegen
temperaturen tot wel -10°C, voor een grotere flexibiliteit en professionele
buitenopnames onder uitdagende omstandigheden.
** Bij brandpuntsafstand 20-26 mm
** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

MTF Chart

100

100

50

50

M 10
S 30

MTF (%)

S 10

M 30

©Jonas Borg

1/2000sec, F4.5, ISO 100
ASPH

ED

UHR

lines/mm
S: Sagittaal
M: Meridionaal

20mm F3.5
0

10

60mm F5.6
20

0

10

20

Distance from image center (mm)

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

• Lensconstructie = 11 elementen in 9 groepen
• Kortste scherpstelafstand =
0,15 m (groothoek) / 0,4 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,43x

• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen = 77,4 [dia.] x circa 87,2 mm
• Gewicht = circa 350 g

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

17

VAST
STANDA
BRARD
ANDPUNT
ZOOMLENS

LUMIX S 20-60mm
85mm F1.8F3.5-5.6
(S-S85)
(S-R2060)

**
*

Prachtige bokeh om onderwerpen mee op te laten vallen
Licht
en compact,standaard
deze 85mm F1.8-lens
biedt superieure
wendbaarheid.
met een
Compacte
zoomlens,
perfect
voor Samen
momentnatuurlijke, hoogwaardige expressie kracht creëert deze lens verbluffende portretten.
opnames,
maar
ook geschikt
voor
ende
Een zacht en uiterst
gedetailleerd
bokeh-effect
op de groothoekopnames
achtergrond zet elk moment van
dag om in artistieke shots. De S-S85 lens beschikt over een geoptimaliseerde
close-ups

configuratie met 9 elementen in 8 groepen, inclusief 2 ED-lenzen om aberraties te
In de groothoekstand zijn met deze lens eenvoudig interieuropnames te maken als de
minimaliseren. De lens biedt uitstekende scherpte en resolutie van het midden naar de
ruimte beperkt is. De verbluffende scherpstelafstand van 0,15 m* voor close-ups
randen van het frame, om op ieder moment in te kunnen springen op creatieve kansen.
(maximale vergroting van 0,43x) is heel geschikt voor tabletop-fotografie. Hij legt ook
Dit is een ideale lens voor het LUMIX Full-Frame systeem, en verzekert het ultiem vast
vloeiende videobeelden van hoge kwaliteit vast door een mechanisme dat zorgt voor
leggen van beelden zonder compromissen. De LUMIX S 85mm F1.8 blinkt ook uit in
onderdrukking van focus breathing (een groot probleem bij alle verwisselbare lenzen
video-opname prestaties met een mechanisme die de ademhaling onderdrukt. Deze
die specifiek voor het maken van foto's werden ontworpen). De lens weegt slechts 350
ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor het probleem van eerder ontwikkelde
g en is ook nog eens stof- en spatwaterbestendig**, met een fluor coating op het
uitwisselbare lenzen die eerder zijn ontworpen voor de fotografie van stilstaande
voorste element die vocht en olie afstoot. De lens is ontworpen om bestand te zijn tegen
beelden. De LUMIX S 85mm F1.8 is ontworpen om te blijven fotograferen, ook in de
temperaturen tot wel -10°C, voor een grotere flexibiliteit en professionele
zwaarste omstandigheden, dankzij zijn stof- en spatbestendige constructie *2. Hiermee
buitenopnames onder uitdagende omstandigheden.
kan
gefotografeerd worden in temperaturen tot -10 ° C.
** Bij brandpuntsafstand 20-26 mm
** Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de lens in direct contact komt met stof of water.

100

MTFS 10
Chart

100

MTF (%)
MTF (%)

©Jonas Borg

MTF Chart

1/2000sec, F4.5, ISO 100
ASPH
ED

ED

UHR

100

M 10
50
50
S 10
S 30
M 10
50
M 30
S 30
20mm F3.5
60mm F5.6
lines/mm
M 30
Voor
kunnen 20
0
10
20
0 lenzen die vervorming
10
S: Sagittaal
compenseren, toont de horizontale
Distance from image
center (mm)
M:
Meridionaal
lines/mm
as van de MTF de afstand vanaf het
0
10
20
S: kunnen
Sagittaal
Voor lenzen die vervorming
compenseren, toont de horizontale as van de MTF de afstand vanafmidden
het midden
vangecorrigeerde
het gecorrigeerde
van het
beeld.beeld.
M: Meridionaal Distance from image center (mm)

• Lensconstructie = 11 elementen in 9 groepen
• Kortste
Lensconstructie
= 9 elementen
in 8 groepen
scherpstelafstand
=
•
Kortste
scherpstelafstand
= 0,80 m
0,15
m (groothoek)
/ 0,4 m (tele)
• Maximale
Maximalebeeldvergroting
beeldvergroting==circa
circa0,43x
0,13x

• Filterformaat = 67 mm
• Afmetingen
Filterformaat
= 67[dia.]
mm x circa 87,2 mm
= 77,4
• Gewicht
Afmetingen
= 73,6
x circa 82 mm
= circa
350 [dia.]
g
• Gewicht = circa 355 g

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

©Maiko Fukui
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STANDARD ZOOM

LUMIX S 24-105mm
F4 MACRO O.I.S.
(S-R24105)
*

Heeft een bereik van groothoek tot middelgrote telefoto
met macrofunctie
De LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. is een standaard zoomlens met een bereik van
groothoek tot middelgrote telefoto die over het hele bereik goed presteert. Daarnaast
is hij geschikt voor macro-opnames met een vergroting van 0,5x en minimale
scherpstelafstand van 0,3 m. De lens werkt goed in combinatie met de 5-assige Dual
I.S.2-technologie van Panasonic, een stabilisatiesysteem dat voor het eerst wordt
gebruikt voor een full-frame spiegelloos camerasysteem. De optische
beeldstabilisator (O.I.S.) in de lens compenseert trillingsonscherpte effectief,
waardoor het mogelijk is om bij weinig omgevingslicht, of zonder statief, opnames te
maken, zelfs in de telestand. Door de uiterst nauwkeurige lineaire motor bereikt de
sensordrive een snelheid van tot 480 fps voor een supersnelle AF. Het feit dat focus
breathing wordt onderdrukt zal vooral worden gewaardeerd door videomakers.
MTF Chart
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M 10
S 30

MTF (%)

S 10

M 30

©Annie Griffiths

1.6sec, F8, ISO 400
ASPH ED

ASPH

UED

ED

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

24mm F4
0

10

105mm F4
20

0

10

20

Distance from image center (mm)

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

• Lensconstructie = 16 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,30 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,5x

• Lensconstructie = 16 elementen in 13 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,30 m
• Maximale beeldvergroting = circa 0,5x

* 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.
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TELEZOOMLENS

LUMIX S 70-300 mm
F4.5-5.6 MACRO O.I.S.
[S-R70300]
*

Heeft een bereik van groothoek tot middelgrote telefoto
met macrofunctie
Deze LUMIX S 70-300 mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. telezoomlens produceert een
uitstekende beeldkwaliteit van hoek tot hoek, met bijzonder indrukwekkende foto's en
video’s als resultaat. Door een zeer snelle, uiterst nauwkeurige AF en Dual I.S 2., kan
deze lens in de meest uiteenlopende situaties worden gebruikt.
Dit vertaald zich in een telebereik van 300mm waardoor er bijvoorbeeld dieren, sport
en vliegtuigen op grote afstand kunnen worden vastgelegd. En dankzij een minimale
scherpstelafstand van 0,54m en maximale vergroting 0,5x * leg je met dezelfde lens
bloemen en vlinders op 50% ware grootte vast. Doordat de lens is voorzien van 11
diafragmabladen geniet je van een prachtig mooi rond bokeh over het gehele
zoombereik. De camera’s uit Panasonic’s Lumix S series leveren hoogwaardige
video-prestaties om deze prestaties te ondersteunen is de lens voorzien van een
mechanisme dat focus breathing onderdrukt een fenomeen waar lenzen puur
ontworpen voor fotografie last van hebben.
Deze robuuste lens is tevens stof- en spatwaterbestendig** en bestand tegen
temperaturen tot wel -10°C voor meer flexibiliteit zelfs in extreme omstandigheden.
MTF Chart

100

100

50

50

M 10
S 30

©Akira Igarashi

MTF (%)

S 10

M 30

1/50 sec f/5.6 ISO 200

ASPH

UED

UHR

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

70mm F4.5
0

300mm F5.6
1.0

0

1.0

Distance from image center (mm)

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

• Lensconstructie = 17 elementen in 11 groepen
• Kortste scherpstelafstand = 0,54 m
(groothoek) / 0,74 m (tele)
• Maximale beeldvergroting = circa 0,5x

• Filterformaat = 77 mm
• Afmetingen = 84 [dia.] x circa 148 mm
• Gewicht = circa 790 g

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

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.
Ghosts verschijnselen

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*

Ultra Extra-Low Dispersion (UED) 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 (uienringbokeh) 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.

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.

Chromatische
aberratie

Normale lens

Minimale
chromatische
abberatie

UED/ED lens

Gereflecteerd
licht

Gereflecteerd
licht

Lens

Lens

Conventionele coating

Nano Surface Coating

Dual I.S.
Met de stabilisatietechnologie van Panasonic worden grotere camerabewegingen, 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.

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
Focus Position
DFD-technologie te combineren met het conventionele, uiterst
nauwkeurige Contrast AF presteert Contrast AF optimaal.

• Het aangegeven correctiebereik is een voorbeeld en varieert afhankelijk van de gebruikte lens.

*Niet alle lenseenheden bevatten asferische lenzen.

Meervoudige coating

Asferische lens

Sferische lens

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.
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Medium Telephoto Range
Telephoto Range

Focus
Point

Conventional Contrast AF

Gradual focusing by constant detection.

Dual I.S. ( B.I.S.

Contrast AF with DFD Technology

O.I.S. )

Moving the focus lens quickly with DFD.

Effective in correctingshake in wide
ortele photo shots.

AF Time

Small

Small Correction Effect

Wide

Focal Length

Tele

O.I.S.

With DFD

B.I.S.

Conventional AF Speed

Spatial data is
recognized constantly
at high speed.
Zonder multicoating

•DFD Technology is compatible only
with LUMIX G Series lenses.

New
Venus Engine

• 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.

Large

Large Correction Effect

Correction Angle

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 S-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.

Lens optical data

Distances are
converted to data
from the spatial data.

Met multicoating

Lenstechnologie
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Lenstechnologie
Lineaire motor

Diafragmaring

Ondersteuning voor video

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.

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.

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.

Elektromagnetische krachtactuator
Sensor

Magneet Spoel

Geleidingspaal

Geleidingspaal
Spoel Magneet

Lens focus

Elektromagnetische krachtactuator

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.

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.

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.

Een lens selecteren voor video-opnames

Compatibel met filters

(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.

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.

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

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.

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.

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

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.
Zonder onderdrukking breathing =
verandering in beeldhoek

Met onderdrukking breathing =
geen verandering in beeldhoek

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.

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.

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.
Afbeelding ter illustratie
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LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.
LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.

Specificaties

LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH.

60mm

MEGA O.I.S.

Dual I.S.2*

Multi Coating

9-9

40°

7 diafragmalamellen /
Ronde diafragmaopening

22

0.31

0.2x (0.4x)

37

22

0.25

0.08x (0.15x)

-

85mm

POWER O.I.S.

Dual I.S.*

Multi Coating

10-8

29°

7 diafragmalamellen /
Ronde diafragmaopening

14-28mm

-

-

Multi Coating

16-12

114 - 75°

7 diafragmalamellen /
Ronde diafragmaopening

22

0.105

1.0x (2.0x)

180

Lensdop, achterste lensdop,
lensopbergzak

55 x 50

130

Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
decoratieve ring, lensopbergzak

75 x 83.1

300

Lensdop, achterste lensdop,
lensopbergzak

58.8 x 63.5

46

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

55.5 x 24

70

Lensdop, achterste lensdop

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

67.6 x 73.8

305

Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

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

66 x 71

210

Lensdop, zonnekap, achterste lensdop,
lensopbergzak

28-84mm
Brandpuntsafstand
(35mm camera
equivalent)
28-84mm

POWER O.I.S.

-

Nano Surface Coating

O.I.S.
MEGA O.I.S.

Dual I.S.
Dual I.S.*

Coating
Multi Coating

9-8
Lens constructie
Elementen/
9-8Groepen

Beeldhoek
75 - 29°

0.17x (0.34x)
Maximale vergroting
(35mm 0.17x
camera
equivalent)
(0.34x)

37
Filtermaat
(mm)
46

61 x 26.8*1
Diameter (φ )
x Lengte
(mm)
56 x 49

95
Gewicht
(gr)
110

LUMIX S PRO 50mm F1.4
LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

50mm
28-90mm

MEGA O.I.S.

-

Multi Coating

13-11
12-9

47°
75 - 27°

0.15x
0.17x (0.34x)

77
52

90 x 130
60 x 60

955
195

LUMIX S PRO 16-35mm
LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 II ASPH. / POWER O.I.S.

16-35mm
28-280mm

POWER O.I.S.

Dual I.S.2*

Multi Coating

12-9
14-12

107° - 63°
75 - 8.8°

77
58

85 x 99.6
67 x 75

500
265

24-70mm
70-200mm

POWER O.I.S.

Dual I.S.2

Nano Surface Coating

18-16
18-13

84° - 34°
34 - 13°

0.30.25
(Wide),
0.5 (Tele)
0.37
0.85

0.23x
0.25x (0.5x)

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8
LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S.

0.25x
0.1x (0.2x)

82
58

90.9 x 140
67.4 x 99.9

935
357

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S
LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

70-200mm
70-200mm

O.I.S.
MEGA O.I.S.

Dual I.S. 2
Dual I.S.*

Multi Coating

22-17
12-9

34° - 12°
34 - 12°

F22
22

0.95
0.9

0.21x
0.11x (0.22x)

82
46

94.4 x 208.6
55.5 x 50

1570
135

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.
LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

70-200mm
90-300mm

O.I.S.
MEGA O.I.S.

Dual I.S. 2
Dual I.S.*

Multi Coating

23-17
12-9

34° - 12°
27 - 8.2°

F22
22

0.25x
0.17x (0.35x)

77
52

84.4 x 179
62 x 73

985
200

LUMIX
F3.5-5.6
LUMIX SG 20-60mm
X VARIO PZ
45-175mm /
F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.

20-60mm
90-350mm

POWER O.I.S.

Dual I.S.*

Fluor Coating
Nano Surface Coating

11-9
14-10

94° - 40°
27 - 7.1°

F22
22

0.92
0.9
0.15 (Groothoek)
0.4 0.9
(Tele)

0.43x
0.2x (0.4x)

67
46

77.4 x 87.2
61.6 x 90.0

350
210

Lensdop,
Lensdop, zonnekap,
zonnekap, achterste
achterste lensdop
lensdop,
lensopbergzak

LUMIX S 85mm F1.8
LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.

85mm
90-400mm

POWER O.I.S.

Dual I.S.2

Fluor Coating
Multi Coating

16-13
16-13

34° - 12°
27 - 6.2°

F22
22

0.80
1.0

0.13x
0.19x (0.38x)

67
52

73.6 x 82
70 x 100

355
370

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
LUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.

24-105mm
200-600mm

O.I.S.
POWER O.I.S.

Dual I.S. 2
Dual I.S.2

Fluor Coating
Multi Coating

16-13
17-12

84° - 23°
12 - 4.1°

F22
22

0.30
1.5

0.5x
0.21x (0.42x)

77
67

84 x 118
73.6 x 126

680
520

Lensdop,
Lensdop, zonnekap,
zonnekap, achterste
achterste lensdop
lensdop,
lensopbergzak
Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,
Lensdop, zonnekap,
achterste lensdop,
lensopbergzak
lensopbergzak

LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.

70-300mm

O.I.S.

Dual I.S. 2

Fluor Coating

17-11

34° - 8.3°

F22

0.54

0.5x

77

84 x 148

790

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

series lens

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

LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm /
F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S.

L mount System

•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.

75 - 29°

7 diafragmalamellen /
Ronde diafragmaopening
Aantal
7 diafragmalamellen
diafragmabladen /
Ronde diafragmaopening
11 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
9 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
11 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
11 diafragmalamellen /
7
diafragmalamellen
/
Ronde diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
9 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
9 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
9 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
9 diafragmalamellen /
7 diafragmalamellen
/
Ronde
diafragmaopening
Ronde diafragmaopening
11 diafragmalamellen /
Ronde diafragmaopening

22
Minimale
diafragma
22
F16
22
F22
22
F22
22

0.2 (Wide),
0.3 (Tele)
Kortste Focus afstand
0.2meter
(Wide),
0.3 (Tele)
0.44
0.3

Lensdop, achterste lensdop,
lensopbergzak
Meegeleverde accessoires
Lensdop, zonnekap, achterste lensdop
Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,
Lensdop, zonnekap,
achterste lensdop,
lensopbergzak
lensopbergzak
Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,
Lensdop, zonnekap,
achterste lensdop,
lensopbergzak
lensopbergzak
Lensdop, achterste lensdop, zonnekap,
Lensdop, zonnekap,
achterste lensdop,
lensopbergzak
lensopbergzak
Lensdop, achterste lensdop, extern statiefbevestigingsstuk,
zonnekap,
lensopbergzak
Lensdop, zonnekap,
achterste
lensdop
Lensdop, achterste lensdop, extern statiefbevestigingsstuk,
zonnekap,
lensopbergzak
Lensdop, zonnekap, achterste lensdop

Lensdop, achterste lensdop, zonnekap

•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

STANDARD ZOOM

LUMIX S 24-105mm
F4 MACRO O.I.S.
(S-R24105)
*

Heeft een bereik van groothoek tot middelgrote telefoto
met macrofunctie
De LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. is een standaard zoomlens met een bereik van
groothoek tot middelgrote telefoto die over het hele bereik goed presteert. Daarnaast
is hij geschikt voor macro-opnames met een vergroting van 0,5x en minimale
scherpstelafstand van 0,3 m. De lens werkt goed in combinatie met de 5-assige Dual
I.S.2-technologie van Panasonic, een stabilisatiesysteem dat voor het eerst wordt
gebruikt voor een full-frame spiegelloos camerasysteem. De optische
beeldstabilisator (O.I.S.) in de lens compenseert trillingsonscherpte effectief,
waardoor het mogelijk is om bij weinig omgevingslicht, of zonder statief, opnames te
maken, zelfs in de telestand. Door de uiterst nauwkeurige lineaire motor bereikt de
sensordrive een snelheid van tot 480 fps voor een supersnelle AF. Het feit dat focus
breathing wordt onderdrukt zal vooral worden gewaardeerd door videomakers.
MTF Chart

100

100

50

50

M 10
•We recommend that you update the firmware to enjoy a more comfortable shooting experience. For further details, visit http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/index.html. •The enlargement or reduction scale of product
photographs shown in this catalog varies. Check the above table for actual sizes. * Firmware must be updated to the latest version. ** Front: Mounting not possible, Rear: Sheet filter holder 22 mm/0.86 in x 22 mm/0.86 in *** When
the lens is retracted.

© Daimon Xanthopoulos DC-S1 1/60 sec, F1.0, ISO800

S 30

•The L-Mount Logo mark is a trademark or registered trademark of Leica Camera AG. •Four Thirds™, Micro Four Thirds™ and the Four Thirds and Micro Four Thirds logo mark are trademarks or registered trademarks of Olympus
30 LEICA DG lenses are manufactured using measurement instruments and
Corporation, in Japan, the United States, the European Union and other countries. •LEICA is a registered trademark of Leica Microsystems IR GmbH.MThe
quality assurance systems that have been certified by Leica Camera AG based on the company's quality standards.
24mm F4
105mm F4

1.6sec, F8, ISO 400

ASPH ED

28

MTF (%)

S 10

ASPH

UED

ED

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

0

10

20

0

10

20

Distance from image center (mm)

For lenses that are capable of compensating distortion, the horizontal axis of the MTF shows the distance from the center of the corrected image.
Specificaties
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Batterijgrip
DMW-BGS1

Batterijgrip
DMW-BGS5

Compatibel met S1R/S1/S1H

Compatibel met S5

Accessoires

M Mount-adapters
DMW-MA2M

Met nog meer plezier opnames maken met LUMIX. Een breed assortiment accessoires, zoals flitsers,
met functies die net als de camera zijn doorontwikkeld.

Verdubbelt de levensduur van de batterij om
langer opnames te maken. Verhoogt de
ergonomie van de camera wanneer verticaal
Batterijgrip
opnames worden gemaakt. Stofdicht en
spatwaterveilig*.
DMW-BGS5

Compatibel met S1R/S1/S1H/S5

Om langer met plezier opnames te kunnen
maken, is deze grip voorzien van een
joystickbediening. Oplaadbaar via de
USB-poort van de camera om urenlang
continu foto's of video's te kunnen maken. Is
ook stof-, spatwaterbestendig en bestand
tegen temperaturen tot -10°C*.

Compatibel met S5

Compatibel met S5

Stereomicrofoon
VW-VMS10

Oogschelp
DMW-EC6

Compatibel met S1R/S1/S1H/S5

Compatibel met S1R/S1/S1H/S5

Verdubbelt de levensduur van de batterij om
langer opnames te maken. Verhoogt de
ergonomie van de camera wanneer verticaal
opnames worden gemaakt. Stofdicht en
spatwaterveilig*.

DMW-MS2
Compatibel met S1R/S1/S1H/
S1R/S1/S1H/S5
GH4/GH5/GH5S/G7/G8/G9/G99

ND (neutrale dichtheid) filter (ND8)

Stereomicrofoon
Makkelijk
mee te mee te nemen en erg handig
voor
spontane opnames.
VW-VMS10
Compatibel met S1R/S1/S1H/
S1R/S1/S1H/S5
GH4/GH5/GH5S/G7/G8/G9/G99

XLR-microfoonadapter
DMW-XLR1

Compatibel met
S1R/S1/S1H/S5

Compatibel met S1R/S1/S1H/S5

Makkelijk mee te mee te nemen en erg handig
voor spontane opnames.

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
LED-videolamp
tot de hoeken wordt het beeld voorzien van een
natuurlijke belichting. De lichtsterkte kan ook worden
VW-LED1
ingesteld,
Compatibel zodat
met je het niveau kunt selecteren dat past
bij de opname die je wilt maken. De lamp werkt op vier
S1R/S1/S1H/S5
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).

Let op, als de DMW-MA2M lensadapter wordt gebruikt:
Daarnaast •kan
tripod via
de Lumix Auto)
Sync niet
Appworden
op de gebruikt.
kan de
de modus
iA (Intelligent
smartphone
extern
worden.Menu,
Ook kan
de stand
vanop AAN staat.
• Zorg
datbediend
in het Custom
Shoot
w/o Lens
de camera aangepast worden via het geïntegreerde
balhoofd.

Tripod
Compatibel met G80/G90G9/GH5/GH5S
S5

LED-videolamp
VW-LED1

Schakel probleemloos tussen een stereomicrofoon en een stereo-shotgunmicrofoon.

Hiermee kunnen Leica-lenzen met een
De Panasonic
DMW-SHGR1
eeneen
tripod
en grip waarmee
M-vatting
worden
bevestigdis op
Micro
je op Thirds-camera.
een intuïtieve manier je camera kunt stabiliseren en
Four
Max. diameter:
61 mm,
lengte:
13 mm,
gewicht 60met
g de camera door
bedienen.
Deze
grip
maakt
verbinding
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.

Tripod en grip
Filters
DMW-SHGR1

•De accu DMW-BLJ31 is apart verkrijgbaar.

Stereoprobleemloos
Shotgun tussen een stereoSchakel
Microfoon
microfoon
en een stereo-shotgunmicrofoon.

Max. diameter: 61 mm, lengte: 13 mm, gewicht 60 g

Tripod
en grip
M
Mount-adapters
DMW-SHGR1
DMW-MA2M

•De accu DMW-BLJ31 is apart verkrijgbaar.

Stereo Shotgun
Microfoon
DMW-MS2

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.

Tripod
Lensadapter

Optionele accessoires
Om langer met plezier opnames te kunnen
maken, is deze grip voorzien van een
joystickbediening. Oplaadbaar via de
Batterijgrip
USB-poort van de camera om urenlang
continu
foto's of video's te kunnen maken. Is
DMW-BGS1
ook stof-,met
spatwaterbestendig
en bestand
Compatibel
S1R/S1/S1H
tegen temperaturen tot -10°C*.

Hiermee kunnen Leica-lenzen met een
M-vatting worden bevestigd op een Micro
Four Thirds-camera.

Oogschelp
De
oogschelp biedt extra comfort rond de
zoeker
van de camera. Bovendien voorkomt
DMW-EC6
deze
schitteringen
door licht dat binnenvalt
Compatibel
met S1R/S1/S1H
S1R/S1/S1H/S5
tussen de zoeker en het oog tegen te houden.

Afstandsontspanner
DMW-RS2
Compatibel met S1R/S1/S1H/S5

De oogschelp biedt extra comfort rond de
zoeker van de camera. Bovendien voorkomt
deze schitteringen door licht dat binnenvalt
tussen de zoeker en het oog tegen te houden.

Als er een 2-kanaals XLR-microfoon is bevestigd
aan de DMW-XLR1, kunnen er stereo-surroundsoundopnames van hoge kwaliteit worden
XLR-microfoonadapter
gemaakt
voor professionele videoproducties.
De
adapter ondersteunt 96kHz/24bit hi-res
DMW-XLR1
geluidsopnames
en is ideaal voor playbackCompatibel met S1R/S1/S1H/S5
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.

De Panasonic DMW-SHGR1 is een tripod en grip waarmee
Hiermee kun je langere sluitertijden gebruiken, zelfs als er
je op een intuïtieve manier je camera kunt stabiliseren en
buiten veel licht is, en het verkleint de lichtintensiteit met drie
bedienen. Deze grip maakt verbinding met de camera door
diafragmastops.
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.

62mm DMW-LND62 46mm DMW-LND46
Daarnaast kan de tripod via de Lumix Sync App op de
58mm
DMW-LND58
37mmOok
DMW-LND37
smartphone
extern bediend worden.
kan de stand van
52mm
DMW-LND52
de camera
aangepast worden via het geïntegreerde
balhoofd.

Filters
ND (neutrale dichtheid) filter (ND8)
Hiermee kun je langere sluitertijden gebruiken, zelfs als er
buiten veel licht is, en het verkleint de lichtintensiteit met drie
diafragmastops.

62mm DMW-LND62
58mm DMW-LND58
52mm DMW-LND52

46mm DMW-LND46
37mm DMW-LND37

Voor het bedienen op afstand

Afstandsontspanner
bij lange belichtingstijden en
DMW-RS2
kan ook worden gebruikt als
Compatibel
metvoor
S1R/S1/S1H/S5
ontspanner
het starten

van video-opnames. De kabel
is 80 cm lang en wordt
geleverd met een verlengstuk
van 2 meter en een statiefklemhouder.

•Microfoons niet inbegrepen in de DMW-XLR1.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de accessoire in direct contact komt met stof of water. • LUMIX S-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.

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-surroundsoundopnames van hoge kwaliteit worden
gemaakt voor professionele videoproducties.
De adapter ondersteunt 96kHz/24bit hi-res
geluidsopnames en is ideaal voor playbackprojecten. Hij heeft een gebruiksvriendelijk
ontwerp door zijn fysieke schakelaars en knoppen
waarmee instellingen direct kunnen gewijzigd en
gecontroleerd. Gelijkstroom wordt geleverd via de
flitsschoenaansluiting.

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 statiefklemhouder.

Accessoires

•Microfoons niet inbegrepen in de DMW-XLR1.
* Stof- en spatwaterbestendig garandeert niet dat er geen schade ontstaat wanneer de accessoire in direct contact komt met stof of water. • LUMIX S-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.
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Accessoires

Externe flitsers

Flitserkennis

Draadloze compatibele externe flitsers met ledlampen

Gebruik een flitser om het voor het onderwerp meest geschikte licht zelf te regelen.

DMW-FL580L
(GN58)

Aanbevolen
Aanbevolen batterij
batterij

AA
AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen (LR6)
(LR6) xx 44 //
AA
AA oplaadbare
oplaadbare batterijen
batterijen nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen (Ni-MH)
(Ni-MH) x4
x4
Circa
2.7
sec:
AA
Alkaline
Circa 2.7 sec: AA Alkaline batterijen
batterijen
Circa
Circa 1.7
1.7 sec:
sec: AA
AA oplaadbare
oplaadbare nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen
125
125 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen
175
175 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA oplaadbare
oplaadbare nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen
(min.
(min. 1,900
1,900 MAh
MAh type)
type) (afhankelijk
(afhankelijk van
van de
de opname
opname condities)
condities)
TTL
AUTO
/
AUTO
/
MANUAL
/
FP
TTL
AUTO
/
FP
MANUAL
TTL AUTO / AUTO / MANUAL / FP TTL AUTO / FP MANUAL

Oplaadtijd
Oplaadtijd
Aantal
Aantal flitsen
flitsen (circa)
(circa)
(met
(met volledige
volledige flits)
flits)
Flitser
Flitser modes
modes
Gids
Gids nr
nr
Belichtingshoek
Belichtingshoek
LED
LED

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.

DMW-FL360L
(GN36)

Wireless
Wireless (RC)
(RC)
Functie
Functie

Sterkte
Sterkte
VerlichtingsVerlichtingshoek
hoek
Control
Control Mode
Mode
Flitser
Flitser modus
modus
Channel
Channel

Groep
Groep
Weerkaatsingshoek
Weerkaatsingshoek op/neer
op/neer
Rechts/links
Rechts/links
Dimensies
Dimensies (B
(B xx H
H xx D)
D)
Gewicht
Gewicht

Flitser
Flitser modes
modes
Gids
Gids nr
nr
Belichtingshoek
Belichtingshoek

Wireless
Wireless (RC)
(RC)
Functie
Functie

SL
SL AUTO
AUTO // SL
SL MANUAL
MANUAL // RC
RC // MULTI
MULTI
44 kanalen
kanalen
33 groepen
groepen controle
controle
Opwaarts:
Opwaarts: 0-90
0-90 graden
graden // Neerwaarts:
Neerwaarts: 0-7
0-7 graden
graden
Naar
Naar rechts:
rechts: 0-180
0-180 graden
graden // naar
naar links:
links: 0-180
0-180 graden
graden
Circa
Circa 72.0
72.0 xx 112.5
112.5 xx 112.5
112.5 mm
mm (exclusief
(exclusief de
de losse
losse onderdelen)
onderdelen)

LR6/AA
LR6/AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen xx 44 //
HR6/AA
HR6/AA oplaadbare
oplaadbare batterijen
batterijen nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen (Ni-MH)
(Ni-MH) x4
x4
Circa
Circa 2.0
2.0 sec:
sec: AA
AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen
Circa
1.5
sec:
AA
oplaadbare
nikkel
metaal
hybride
batterijen
Circa 1.5 sec: AA oplaadbare nikkel metaal hybride batterijen
250
250 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen
350
350 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA oplaadbare
oplaadbare nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen
(min.
(min. 1,900
1,900 MAh
MAh type)
type) (afhankelijk
(afhankelijk van
van de
de opname
opname condities)
condities)
TTL
TTL AUTO
AUTO // AUTO
AUTO // MANUAL
MANUAL // FP
FP TTL
TTL AUTO
AUTO // FP
FP MANUAL
MANUAL // SL
SL AUTO
AUTO // SL
SL MANUAL
MANUAL // RC
RC

Oplaadtijd
Oplaadtijd
Aantal
Aantal flitsen
flitsen (circa)
(circa)
(met
(met volledige
volledige flits)
flits)

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.

Compatibel
Compatibelmet
metlenzen
lenzendie
diebrandpuntafstanden
brandpuntafstandenhebben
hebbendie
diemeer
meerzijn
zijndan
dan12mm/24mm*
12mm/24mm*
*35mm
*35mm camera
camera equivalent
equivalent
AUTO
AUTO // MANUAL
MANUAL

Circa
Circa 435
435 gg (inclusief
(inclusief Alkaline
Alkaline batterijen)
batterijen)
Circa
Circa 340
340 gg (hoofdonderdeel)
(hoofdonderdeel)

Aanbevolen
Aanbevolen batterij
batterij

LED
LED

58
58 (ISO100-m),
(ISO100-m), 26
26 (ISO100-m,
(ISO100-m, wanneer
wanneer het
het brede
brede panel
panel is
is gebruikt)
gebruikt)
Bedekt
Bedekt de
de beeldhoek
beeldhoek van
van 12-100mm
12-100mm lenzen
lenzen (35
(35 mm
mm camera
camera gelijkwaardig:
gelijkwaardig:
24-200mm)(met
wijde
paneel:
7mm
lens,35mm
camera
equivalent:
24-200mm)(met wijde paneel: 7mm lens,35mm camera equivalent: 14mm
14mm
Circa
Circa 100
100 lux
lux at
at 11 m
m

Sterkte
Sterkte
VerlichtingsVerlichtingshoek
hoek
Control
Control Mode
Mode
Flitser
Flitser modus
modus
Channel
Channel

Groep
Groep
Weerkaatsingshoek
Weerkaatsingshoek op/neer
op/neer
Rechts/links
Rechts/links
Dimensies
Dimensies (B
(B xx H
H xx D)
D)
Gewicht
Gewicht

36
36 (ISO100-m),
(ISO100-m), 12
12 (ISO100-m,
(ISO100-m, wanneer
wanneer het
het brede
brede panel
panel is
is gebruikt)
gebruikt)
Bedekt
Bedekt de
de beeldhoek
beeldhoek van
van 12-42mm
12-42mm lenzen
lenzen (35
(35 mm
mm camera
camera gelijkwaardig:
gelijkwaardig:
24-85mm)(met
24-85mm)(met wijde
wijde paneel:
paneel: 8mm
8mm lens,35mm
lens,35mm camera
camera equivalent:
equivalent: 16mm)
16mm)
Circa
Circa 100
100 lux
lux at
at 11 m
m

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.

Oplaadtijd
Oplaadtijd

Flitser
Flitser modes
modes
Gids
Gids nr
nr
Belichtingshoek
Belichtingshoek

Wireless
Wireless (RC)
(RC)
Functie
Functie

Sterkte
Sterkte
VerlichtingsVerlichtingshoek
hoek
Control
Control Mode
Mode
Flitser
Flitser modus
modus
Channel
Channel

Groep
Groep
Weerkaatsingshoek
Weerkaatsingshoek op/neer
op/neer
Rechts/links
Rechts/links
Dimensies
Dimensies (B
(B xx H
H xx D)
D)
Gewicht
Gewicht
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Groep
Groep AA

Circa
Circa 14.5
14.5 m
m

DMW-FL200L
DMW-FL200L
GN20
GN20
(ISO
(ISO 100,
100, F4)
F4)
DMW-FL360L
DMW-FL360L
GN36
GN36
(ISO
(ISO 100,
100, F4)
F4)

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.
O.b.v.
O.b.v. het
het richtgetal
richtgetal kun
kun je
je berekenen
berekenen hoe
hoe ver
ver het
het licht
licht van
van de
de flitser
flitser zal
zal reiken
reiken

Opnameafstand met goede belichting (m) = RG / F-waarde

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.

DMW-FL580L
DMW-FL580L
GN58
GN58
(ISO
(ISO 100,
100, F4)
F4)

Opname-afstanden
Opname-afstanden met
met ISO
ISO 100
100 ingesteld
ingesteld op
op 11
Gevoeligheid
Gevoeligheid

ISO
ISO 100
100

ISO
ISO 200
200

ISO
ISO 400
400

ISO
ISO 800
800

ISO
ISO 1600
1600

Opname
Opname
afstanden
afstanden

1x
1x

Ong.
Ong.
1.4x
1.4x

Ong.
Ong.
2x
2x

Ong.
Ong.
2.8x
2.8x

Ong.
Ong.
4x
4x

RC
RC // SL
SL AUTO
AUTO // SL
SL MANUAL
MANUAL
44 kanalen
kanalen
33 groepen
groepen controle
controle
Opwaarts:
Opwaarts: 0-90
0-90 graden
graden // Neerwaarts:
Neerwaarts: 0-7
0-7 graden
graden
Naar
Naar rechts:
rechts: 0-180
0-180 graden
graden // naar
naar links:
links: 0-180
0-180 graden
graden
Circa
Circa 62.0
62.0 xx 104.0
104.0 xx 98.0
98.0 mm
mm (exclusief
(exclusief de
de losse
losse onderdelen)
onderdelen)

20
20 (ISO100-m),
(ISO100-m), 14
14 (ISO100-m,
(ISO100-m, wanneer
wanneer het
het brede
brede panel
panel is
is gebruikt)
gebruikt)
Covers
Covers the
the angle
angle of
of view
view of
of 12mm
12mm and
and longer
longer (35mm
(35mm camera
camera equivalent:
equivalent: 24mm
24mm and
and longer)
longer)
(with
(with wide
wide panel:
panel: 7mm
7mm and
and longer,
longer, 35mm
35mm camera
camera equivalent:
equivalent: 14mm
14mm and
and longer)
longer)
Approx.
Approx. 200
200 lux
lux at
at 11 m
m
Compatible
Compatible with
with lenses
lenses having
having aa focal
focal length
length of
of more
more than
than 12mm/24mm*
12mm/24mm*
*35mm
*35mm camera
camera equivalent
equivalent
MANUAL
MANUAL
RC
RC // SL
SL MANUAL
MANUAL
44 kanalen
kanalen
33 groepen
groepen controle
controle
Opwaarts:
Opwaarts: 0-90
0-90 graden
graden // Neerwaarts:
Neerwaarts: 0-7
0-7 graden
graden
0-90
0-90 graden
graden
Circa
Circa 61.0
61.0 xx 52.5
52.5 xx 82.0
82.0 mm
mm (exclusief
(exclusief de
de losse
losse onderdelen)
onderdelen)
Circa
Circa 230
230 gg (inclusief
(inclusief batterijen)
batterijen)
Circa
Circa 180
180 gg (hoofdonderdeel)
(hoofdonderdeel)

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.

Circa
Circa 99 m
m

Compatibel
Compatibelmet
metlenzen
lenzendie
diebrandpuntafstanden
brandpuntafstandenhebben
hebbendie
diemeer
meerzijn
zijndan
dan12mm/24mm*
12mm/24mm*
*35mm
*35mm camera
camera equivalent
equivalent
AUTO
/
MANUAL
AUTO / MANUAL

LR6/AA
LR6/AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen xx 22 //
HR6/AA
HR6/AA oplaadbare
oplaadbare batterijen
batterijen nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen (Ni-MH)
(Ni-MH) xx 22
Circa
Circa 4.0
4.0 sec:
sec: LR6/AA
LR6/AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen
Circa
Circa 3.0
3.0 sec:
sec: HR6/AA
HR6/AA oplaadbare
oplaadbare nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen
120
120 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA Alkaline
Alkaline batterijen
batterijen
200
200 flitsen
flitsen of
of meer:
meer: AA
AA oplaadbare
oplaadbare nikkel
nikkel metaal
metaal hybride
hybride batterijen
batterijen
(min.
(min. 2,400
2,400 MAh
MAh type)
type) (afhankelijk
(afhankelijk van
van de
de opname
opname condities)
condities)
TTL
TTL AUTO
AUTO // MANUAL
MANUAL // SL
SL MANUAL
MANUAL // RC
RC

Aantal
Aantal flitsen
flitsen (circa)
(circa)
(met
(met volledige
volledige flits)
flits)

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.

Circa
Circa 55 m
m
DMC-G7
DMC-G7
Ingebouwde
Ingebouwde flitser
flitser
GN6.6
GN6.6
(ISO
100,
F4)
(ISO 100, F4)

Circa
Circa 376
376 gg (inclusief
(inclusief Alkaline
Alkaline batterijen)
batterijen)
Circa
Circa 257
257 gg (hoofdonderdeel)
(hoofdonderdeel)

Aanbevolen
Aanbevolen batterij
batterij

LED
LED

Circa
Circa 1.65
1.65 m
m

Richtgetal (RG) en opnameafstand

ISO
ISO 100*
100*

DMW-FL200L
(GN20)

Flitsavond
Flitsavond verschillende
verschillende flitsers
flitsers

Groep
Groep CC
Groep
Groep B
B

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.

ISO
ISO 400*
400*

Bij
Bijhet
hetmaken
makenvan
vanopnamen
opnamenmet
metF2.8,
F2.8,24
24mm
mmgroothoekinstellingen
groothoekinstellingen(vergelijkbaar
(vergelijkbaarmet
met35
35mm
mmcamera).
camera).

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.

ISO
ISO 1600*
1600*

Directe
Directe belichting
belichting

Weerkaatste
Weerkaatste belichting
belichting

Flits
Flits UIT
UIT
Geblokkeerde
Geblokkeerde schaduwen
schaduwen zijn
zijn
het
het resultaat
resultaat van
van fotograferen
fotograferen
tegen
tegen de
de lichtbron.
lichtbron.

TTL
TTL AUTO
AUTO
Corrigeert
Corrigeert het
het beeld
beeld helder.
helder.
Toont
Toont de
de waterstroom.
waterstroom.

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.

FP-emissie
FP-emissie
De
De snelle
snelle sluitertijd
sluitertijd 'bevriest'
'bevriest'
de
de waterspray.
waterspray.

Accessories
Accessories
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STANDARD ZOOM

LUMIX S 24-105mm
F4 MACRO O.I.S.
(S-R24105)
*

Heeft een bereik van groothoek tot middelgrote telefoto
met macrofunctie
De LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. is een standaard zoomlens met een bereik van
groothoek tot middelgrote telefoto die over het hele bereik goed presteert. Daarnaast
is hij geschikt voor macro-opnames met een vergroting van 0,5x en minimale
scherpstelafstand van 0,3 m. De lens werkt goed in combinatie met de 5-assige Dual
I.S.2-technologie van Panasonic, een stabilisatiesysteem dat voor het eerst wordt
gebruikt voor een full-frame spiegelloos camerasysteem. De optische
beeldstabilisator (O.I.S.) in de lens compenseert trillingsonscherpte effectief,
waardoor het mogelijk is om bij weinig omgevingslicht, of zonder statief, opnames te
maken, zelfs in de telestand. Door de uiterst nauwkeurige lineaire motor bereikt de
sensordrive een snelheid van tot 480 fps voor een supersnelle AF. Het feit dat focus
breathing wordt onderdrukt zal vooral worden gewaardeerd door videomakers.
MTF Chart
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1.6sec, F8, ISO 400
ASPH ED
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ASPH

UED

ED

lines/mm
S: Sagittal
M: Meridional

24mm F4
0

10

105mm F4
20

0

10

20

Distance from image center (mm)

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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