
 

 

Forårets smarte videokameraer fra Panasonic 

 
Der er sket meget med videokameraer siden sidste år. Det opdager man hurtigt, 
når man ser lidt nærmere på forårets nye smarte modeller fra Panasonic. Wi-Fi-
teknologi har skabt nye anvendelsesområder som live-udsendelser, 
hjemmeovervågning og smartphone-kontrol, og samtidig har denne 
produktgruppe fået en veritabel renæssance. Det nye sortiment omfatter et 
halvt dusin modeller – de fleste med Wi-Fi-funktionalitet, og desuden lancerer 
Panasonic en helt ny action-kategori. 
 
Nye funktioner i kraft af trådløs teknologi 
Bevægelsesfølsom fjernovervågning og styring via smartphone forvandler 
videokameraet til en ren James Bond-gadget. Nu kan man følge med i, hvad der sker 
derhjemme, uanset hvor man befinder dig. Man kan f.eks. sidde på jobbet og holde 
styr på, om børnene lave deres lektier. Man kan også modtage en besked fra 
kameraets bevægelsesdetektor på sin smartphone, når familiens ulydige hund er 
sprunget op og har lagt sig på sofaen i stuen. Og man kan endda fortælle hunden, at 
den skal hoppe ned, i kraft af to-vejs kommunikationen mellem smartphonen og 
videokameraet. 
 
En anden spændende nyhed er muligheden for at følge begivenhederne i kameraets 
søger direkte på sin mobiltelefons skærm og derefter starte optagelsen med blot et 
tap på skærmen! En funktion, som fuglekiggere og dyrefilmere bare har kunnet 
drømme om indtil nu. 
 
Til de smarte funktioner hører også den yderst forenklede Wi-Fi-forbindelse NFC 
(Near Field Communication). Start den tilhørende app på en kompatibel smartphone 
og lad kameraet berøre telefonen – så bliver hele processen afsluttet i blot to trin 
(gælder V720 og V520). 
 
En af de mest nyttige og sofistikerede funktioner er den smarte delingsteknologi 
Ustream, som tillader brugeren at dele sine oplevelser i realtid via internettet. Der er 
også en funktion, som sender e-mail til forprogrammerede adresser for at meddele 
modtagerne, at en live-udsendelse er startet. 
 
HC-X920 
I toppen af sortimentet rækken finder vi det eksklusive X920 med ny 3MOS System 
Pro teknologi, hvor tre højfølsomme BSI-sensorer sammen med et F1.5 LEICA 
Dicomar objektiv sikrer en fremragende billedkvalitet – selv i meget dæmpet 
belysning. Stillbilleder med 20,4 megapixel opløsning, en overflod af indgange og 
manuelle indstillinger samt en 3,5” drejelig touch-skærm bidrager til at konsolidere 
lederpositionen i den eksklusive klasse. Wi-Fi-funktionaliteten er et yderligere plus. 
HC-V720 
V700-modellernes popularitet har mange årsager, men et stærkt argument har 
selvfølgelig været det avancerede F1.8 LEICA Dicomar objektiv, som gør det muligt at 
optage i meget svagt lys. Det nye V720 har en endnu mere lysfølsom MOS-sensor og 
et større zoomområde end før – op til 50 x i Intelligent Zoom-indstilling. Det er 
naturligvis også udstyret med de smarte Wi-Fi/NFC-funktioner samt mulighed for 
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tilslutning af en ekstern mikrofon og videolys. 
 
HC-V520 
Også sidste års bestseller er blevet opgraderet med en ny og mere lysfølsom BSI-
sensor, og objektivet har nu hele 80 x zoom i Intelligent Zoom-indstilling. Og allerede i 
denne økonomiklasse finder vi NFC-teknologi til hurtig Wi-Fi-tilslutning plus alle de 
smarte streaming-muligheder fra de mere eksklusive modeller. 
 
HX-WA30 
Vandtæt til 10 meter, frostsikkert ned til -10 °C og solidt nok til at kunne tabes fra 1,5 
meter gør WA30 til et videokamera, der kan bruges i praktisk talt alle tænkelige 
sammenhænge, uden at man skal bekymre som andet end at optage. Det er Wi-Fi- og 
DLNA-kompatibelt. Desuden kan det fjernstyres ved hjælp af en smartphone og 
derefter streame optagelsen på en tablet eller fladskærm. En robust og fleksibel model 
med pistolgreb til aktive brugere! 
 
HX-A100 
Med eventyrkameraet A100 udfordrer Panasonic branchen med en helt ny kategori. 
Det superlette kameraobjektiv vejer kun 30 gram og er udstyret med en bøjle, der gør 
det muligt at bære kameraet omtrent som et par hovedtelefoner. Beslag til montering 
på en hjelm kan købes som ekstra tilbehør. Både kameraobjektivet og den tilhørende 
optager er stænktæt (IPX7) og klar til at følge med på f.eks. kajakturen, gokartbanen 
eller skiløjperne. 
 
Med objektivet så tæt på øjnene optager kameraet præcis, hvad brugeren har i sit 
synsfelt, samtidig med at hans/hendes hænder er frie til at bruges til andre ting. 
Perfekt hvis man vil optage sit eget madlavningsprogram, dokumentere en 
klaverlektion eller forevige leg med børnene fra en forælders perspektiv. Indbygget 
Wi-Fi gør det nemt at vise resultaterne for venner og familie direkte på en tablet. Med 
Panasonic’s app i sin smartphone, kan man endda dele sine oplevelser i realtid, mens 
de optages i Full HD! 
 
Produkterne introduceres løbende fra februar til april. 
Priser er endnu ikke fastlagt. 

For udlån af testprodukter kontakt venligst: 

Text 100 
Therese Fischer-Larsen 
Tel. 33 44 44 52 
therese.fischer-larsen@text100.com 

Text 100 
Tue Kristensen 
Tel. 33 44 44 51 
tue.kristensen@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 


