
 

 

GH3 er et vendepunkt for professionel 
fotografering 
 
Lumix DMC-GH3 er et unikt systemkamera, som kombinerer den 
professionelle fotografs kvalitetskrav til foto og film med den 
oplevelsesrejsendes ønsker om lethed og holdbarhed. GH3 er 
således  et vendepunkt for mange professionelle fotografer, der 
søger et mere bærbart format, men nægter at gå på kompromis 
med absolut billedkvalitet. 
 
GH3 er det mest kraftfulde spejlløse systemkamera til dato. Såvel film 
som fotos fanges og leveres på højeste niveau, samtidig med at det 
robuste og fleksible hus gør kameraet yderst let og pålideligt ved 
krævende fotografering. Digital Live MOS-sensoren på 16 MP 
(megapixel) i kombination med den højtydende Venus Engine 
billedprocessor giver maksimalt udbytte af de 550 gram, som kameraet 
vejer (inkl. batteri og SD hukommelseskort). Ydermere er huset fugt- og 
støvbeskyttet samt udstyret med et gedigent greb, der får det til at ligge 
godt i hånden. 
 
Den seneste tilføjelse til Panasonic’s LUMIX G økosystem imponerer 
med sin lynhurtige autofokus og høje arbejdshastighed. Sekvenser på 6 
billeder i sekundet med fuld opløsning betyder, at kameraet altid kan 
tage perfekte billeder af selv meget hurtige bevægelser. Og når der 
skiftes over til film, leverer GH3 knivskarp Full HD 1080/50p AVCHD, 
men kan også filme High Definition i MOV med en bitrate på 72 Mbps 
samt i MP4-format, hvad der gør det nemt at tilpasse optagelsen til 
opgaven. 
 
GH3 rykker grænserne frem for hele Micro 4:3 formatet, når det gælder 
evnen til at håndtere lys – eller rettere manglen på lys. Den nye, 
højfølsomme Live MOS-sensor og en ny, avanceret 
støjreduktionsteknologi sikrer, at kameraet følger med op til ISO 25600 
i udvidet indstilling. Den frit vipbare 3,0" skærm med 614.000 pixel 
bruger nyudviklet OLED-teknologi ligesom den elektroniske 1,74 MP 
søger. De to OLED-paneler bidrager til en bedre batterilevetid og viser 
billederne i alle detaljer – selv fra smalle sidevinkler. 
 
Kameraet er fuldt af funktioner, som helt sikkert vil blive værdsat af mere 
avancerede brugere, bl.a. integreret Wi-Fi, der giver mulighed for hurtigt at 
streame fotos via en smartphone eller tablet til kolleger eller kunder. Med 
LUMIX Link app’en (Android og iOS) i smartphonen kan kameraet også 
fjernstyres og tage billeder, uden at brugeren er i nærheden af det. Og 
med LUMIX CLUB Cloud Sync kan man have en automatisk backup klar 
straks efter en hel dags fotografering. Andre fordele, som vil tiltale 
professionelle, er tilslutninger til mikrofon og hovedtelefon, tidskode og 
slowmotion direkte i kameraet, intervalbilleder med timerfunktion og meget 
mere. 
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Til professionelle GH3 brugere introduceres et vejrforseglet lodret greb 
(DMW-BGGH3E) med plads til et ekstra batteri, som kan øge kapaciteten 
op til 1.000 billeder med to batterier (ekstra tilbehør). Ny er også 
blitzmodellen DMW-FL360LE med ekstra LED-lampe til video og trådløs 
styring samt DMW-MS2E, som er en højfølsom retningsbestemt 
stereomikrofon med indbygget støjreduktion. 
 
LUMIX GX VARIO 35-100mm F2.8 – et lysstærkt telezoom-objektiv 
som udnytter det fulde potentiale i GH3 
 
Meget passende lanceres samtidig med GH3 et virkeligt professionelt 
telezoom-objektiv med F2.8 over hele brændviddeområdet. Og 35 – 100 
mm er selvfølgelig præcis, hvad der behøves til at supplere det 
kritikerroste 12 – 35 mm objektiv, som Panasonic lancerede i foråret. Det 
elegante hus er fremstillet i aluminium og vejrforseglet til at modstå 
vandsprøjt og støv. Indvendigt er objektivet en konstruktion med 18 
linseelementer i 13 grupper, heraf 2 ED-linser og en UED-linse. Andre 
fordele er Panasonic’s effektive antirefleksbehandling Nano Surface 
Coating og det anerkendte optiske billedstabiliseringssystem Power O.I.S. 
Kort sagt en telezoom helt på niveau med GH3. 
 
DMC-GH3 og det nye objektiv lander i butikkerne i slutningen af oktober. 
GH3 vil kunne købes som kamerahus samt i kit med et 14 – 140 mm eller 
et 12 – 35 mm objektiv. 
Priser er endnu ikke fastlagt. 
 
 
For lån af testprodukter, kontakt: 
Text 100 
Therese Fischer-Larsen 
Tlf.: 33 44 44 52 
Therese.Fischer-Larsen@text100.com 
 
For billeder i høj opløsning, log ind på: 
ftp://94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 
 
For mere information, kontakt: 
Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Om Panasonic 
 
Panasonic Corporation er verdensledende inden for udvikling og 
fremstilling af elektroniske produkter til forbruger- og erhvervsmarkedet 
samt industri. Selskabet, som har hovedkvarter i Osaka, Japan, 
rapporterede en total nettoomsætning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder 
euro) for regnskabsåret, der sluttede 31. marts 2012. Selskabets aktier er 
noteret på børserne i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE: PC). 
 
Panasonic Nordic har aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland, en 
omsætning på over 2 mia. kr. om året og omkring 100 medarbejdere. I 
Norden markedsføres fortrinsvis produktkategorierne Audio/Video, HiFi, 
kontorprodukter, telekommunikation, varmepumper, 
husholdningsapparater, batterier, professionelt broadcast-udstyr og 
elektroniske komponenter. For mere information om virksomheden og 
varemærket Panasonic, besøg vores hjemmeside www.panasonic.dk 


