
 

 

Lumix G5 – kun tärkeintä on tarkennus ja nopeus 
 
Uusi DMC-G5 on Panasonicin tähän saakka kehittynein järjestelmäkamera. 
Kameran kuvaprosessori, automaattitarkennus, zoomaus ja näyttö on 
uudistettu, jotta saadaan mahdollisimman laadukkaita kuvia mahdollisimman 
nopeasti. Uudenlainen ergonomia ja uudet materiaalit täydentävät toimintoja.  
  
Uusi kuvaprosessori hyödyntää kehittyneen 16 megapikselin Digital Live MOS -
kuvakennon täysimääräisesti. Uudenlainen älykäs kohinanvaimennus ja suuri ISO 
12800 -herkkyys tuottavat laadukkaita kuvia myös hämärässä kuvattaessa. Uuden 
prosessorin ansiosta kamera pystyy ottamaan jopa kuusi kuvaa sekunnissa 
täydellä erottelukyvyllä.  
 
Kameran rungon kaikki yksityiskohdat on mietitty huolellisesti. Uuden muotoilun 
ansiosta kamerasta saa hyvän otteen. Laukaisin on siirretty eteenpäin ergonomian 
parantamiseksi. Laukaisimen vieressä olevalla zoomauspainikkeella zoomaus 
tapahtuu yhtä nopeasti ja helposti kuin kompaktikameroissa*. Rungon materiaali 
on entistä kehittyneempää. Esimerkiksi etuosa on alumiinia, ja valintapyörät ovat 
tyylikästä metallia. 
 
Uskomattoman tarkassa 1,44 megapikselin etsimessä on käytännöllinen tunnistin, 
joka havaitsee kameran nostamisen silmän tasalle. Tällöin LCD-näyttö 
sammutetaan, jotta akku kestää pidempään. Samalla aloitetaan tarkennus, jotta 
kuvattava kohde on tarkka jo ennen kuin painiketta painetaan. Tarkennuspistettä 
voidaan siirtää myös koskettamalla LCD-näyttöä ja vetämällä siinä ja katsomalla 
samalla etsimen läpi! 
 
Panasonicin uusi valovoimainen, kolmituumainen 920 000 kuvapisteen 
kosketusnäyttö täydentää etsintä. Mahtava erottelukyky auttaa arvioimaan kuvan 
laadun nopeasti. Näyttö toimii aiempaa nopeammin, joten nopeasti liikkuvaa 
kohdetta on helpompi seurata. Näyttöä voi kääntää lähes mihin suuntaan tahansa, 
joten valokuvaaminen sujuu helpommin. 
 
Uusi elektroninen suljin tuo tullessaan useita mielenkiintoisia toimintoja. Se toimii 
täysin äänettömästi, joten G5-kameraa voi käyttää kuvattaessa esitelmiä tai lintuja, 
jolloin kamera ei saa häiritä. Sen ansiosta G5 ottaa jopa 20 kuvaa sekunnissa. G5-
kameran videokuvaamista on kehitetty monella tavalla. Erottelukyky on nyt aito 
progressiivinen Full HD eli 1920 x 1080/50p AVCHD-muodossa. MP4-muotoista 
videokuvaa on helppo ladata suoraan YouTube-palveluun. 
 
 
*Käytettäessä motorisoitua Lumix-zoom-optiikkaa. 
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Pieni ja kompakti G-sarjan telezoom 
 
Yhdessä G5-kameran kanssa Panasonic esittelee uuden kompaktin telezoomin: 
LUMIX G VARIO 45-150 mm/F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 
Se painaa vain 200 grammaa, joten se sijoittuu keveiden superkompaktien 
telezoomobjektiivien kärkeen. Sen polttoväli on 45–150 mm (vastaavuus 90–300), 
joten sillä voi kuvata kohteita, joiden kuvaamiseen tavallinen zoom ei riitä. Se on 
oikea valinta kaikkiin tilanteisiin muotokuvaamisesta urheilukuvaamiseen. Nano 
Surface Coating -nanopinnoite poistaa heijastukset tehokkaasti. 
 
Objektiivissa on 12 linssielementtiä 9 ryhmässä. Asfääriset linssit varmistavat 
tasaiset terävät kuvat sekä keskellä että laidoissa. Sisäinen automaattitarkennus 
pääsee oikeuksiinsa juuri G5-kamerassa, sillä Contrast AF -järjestelmää voi 
hyödyntää täysimääräisesti. 
 
DMC-G5 ja objektiivi tulevat myyntiin elokuussa. 
 
Hintoja ei ole vielä vahvistettu.  
 
 
Lisätietoja ja testilaitteet: 
Viestintätoimisto Conexio 
Ile Könönen 
Puh. 050 500 4869 
panasonic@conexio.fi  
 
Suuriresoluutioiset tuotekuvat: 
ftp: 94.247.168.181 
Käyttäjätunnus: press 
Salasana: panasonic09 
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Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 

 
 
Panasonic 
 
Panasonic Corporation on yksi maailman johtavista kuluttajille, yrityksille tai teollisuudelle 
tarkoitettujen teknisten laitteiden valmistajista. Yrityksen liikevaihto oli yli 70 miljardia euroa 
viimeisen toimintavuoden aikana. Yrityksen pääkonttori on Japanin Osakassa. Yritys 
noteerataan esimerkiksi Tokion, Osakan, Nagoyan ja New Yorkin (NYSE) pörsseissä.  
 
Panasonic Nordic AB toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Pohjoismaisen 
yrityksen liikevaihto on yli 2 miljardia Ruotsin kruunua vuodessa. Pohjoismaissa 
markkinoidaan ensisijaisesti audio/video-, hifi-, toimisto- ja telekommunikaatiolaitteita, 
kodinkoneita, paristoja, ammattikäyttöön tarkoitettuja lähetyslaitteita ja 
elektroniikkakomponentteja. Lisätietoja yrityksestä ja Panasonicin tuotemerkistä löytyy 
osoitteesta www.panasonic.fi.  
 


