
 

 

Panasonicin huippupokkarissa F1.4‐
valovoimainen objektiivi  
 
Panasonic on uudistanut huippuluokan kompaktikameransa. Uudessa Lumix 
DMC-LX7:ssä on laadukas Leica Summilux –objektiivi, jonka valovoima on 
F1.4. Myös uusi MOS-kuvakenno on viritetty parasta mahdollista kuvanlaatua 
varten.  
 
Uudet todella pitkälle kehittyneet kompaktikamerat ovat yhä suositumpia. Jopa 
ammattikuvaajat pitävät sellaista mukanaan mielellään. Panasonic on luonut tätä 
suuntausta LX-sarjansa voimin. Nyt kehityksen kruunaa uusi DMC-LX7, joka on 
tarkoitettu todellisille asiantuntijoille. 
 
Leica DC Vario-Summilux -objektiivin valovoima on F1.4-2.3. Sen 3,8-kertainen 
optinen zoom vastaa polttoväliä 24–90 mm. Kun objektiivin valovoima on F2.8, sitä 
pidetään yleensä varsin valovoimaisena. F1.4 on kuitenkin kokonaista 400 % 
valovoimaisempi. Ero on todella suuri valokuvattaessa vähäisessä valaistuksessa 
sisätiloissa tai illan hämärtyessä.  
 
Myös valovoima F2.3 telekuvaamisessa on harvinaista. Kun objektiiviin pääsee 
runsaasti valoa, voidaan käyttää lyhyempää suljinaikaa, joten liike-epäterävyys 
vähenee. Valovoima auttaa myös kuvaamaan luovemmin erottamalla kohteen 
taustasta lyhyen syväterävyysalueen avulla. LX7:ssä on sisäänrakennettu 
harmaasuodin eli ND-suodin, jonka ansiosta suurta himmentimen aukkoa voidaan 
käyttää myös kirkkaassa valossa. ND-suodin mahdollistaa myös poikkeuksellisen 
pitkät suljinajat, jolloin vaikkapa virtaavan veden liike saadaan näkyviin kuvassa.  
 
Luovaa valokuvaamista varten on käytettävissä myös useita uusia mielenkiintoisia 
tehosteita tähtisuodattimesta aina Smooth Defocus -suodattimeen saakka. 
 
LX7-kamerassa on uusi herkkä 1/1,7 tuuman 10,1 megapikselin MOS-kuvakenno. 
Sen herkkyys on 1,5 dB suurempi edeltävään LX5-malliin verrattuna. Sen avulla 
saadaan erottelukykyisiä, teräviä ja yksityiskohtaisia kuvia niin pienillä kuin suurilla 
ISO-arvoilla kuvattaessa. Entistä tehokkaampi optinen kuvanvakain Power O.I.S 
parantaa kuvien selkeyttä entisestään. 
 
Jotta kamera kiinnostaisi valokuvauksen asiantuntijoita, siinä täytyy tietysti olla 
täydet käsisäädöt. LX7-kameran aukkoa voidaan säätää suoraan objektiivissa 
olevalla himmenninrenkaalla. Tarkennus säädetään ja suljinaika valitaan kätevästi 
peukalopyörän avulla. Kuvan laadun näkee nopeasti valovoimaisen 3-tuumaisen 
920 000 pikselin näytön avulla. Sitä voi haluttaessa täydentää ulkoisella etsimellä. 
 
LX7-kameran avulla saa erottelukyvyltään korkeaa progressiivista AVCHD-
videokuvaa: jopa 1920x1080/50p. Käytettävissä on myös MP4-muoto nopeaa 
YouTube-palveluun lataamista varten. Ääni tallennetaan stereona. Tehokas 
kohinanvaimennus tekee äänestä selkeän. 
 
DMC-LX7 tulee myyntiin elokuussa. 
 
Hintaa ei ole vielä vahvistettu.  
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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.  

 


