
 

Ny kompakt superzoom till Lumix G-serien   
 
LUMIX G VARIO 14-140mm F3,5-5,6 ASPH Power O.I.S. är det fullständiga 
namnet på den den nya superzoomen från Lumix. Det är ett objektiv som 
med sitt fantastiska zoomomfång kan ersätta en stor del av gluggarna i 
kameraväskan. Inte minst tack vare sitt kompakta format. Och dessutom 
fungerar det utmärkt för videofilmning.  
 
Det nya smidiga 14-140mm objektivet har ett omfång motsvarande 28-280mm 
vilket täcker in nästan samtliga fototillfällen – från stora landskapspanorama till 
snabba och zoomintensiva sportsituationer. Det är också kompatibelt med 
höghastighetsfokusering tack vare en signalöverföring mellan kamerahus och 
objektiv på upp till 240 bps som kommer med de nya snabba systemhusen GH3 
och G6. 
 
Det eleganta och kompakta objektivet och har konsturerats specifikt för Lumix G-
kamerorna och det unika Digital Singel Lens Mirrorless-systemet. Höljet i metall 
andas precision och kvalitet samtidigt som det är lätt och tåligt. Objektivet är 
förstås utrustat med Lumix-kamerornas testvinnande bildstabiliseringssystem 
(POWER Optical Image Stabilisator), vilket reducerar såväl stora som små 
handrörelser även vid fotografering inomhus eller i kvällsljus.  
 
Det ligger flera tekniska landvinningar bakom den nya objektivserien. En är den 
nya Nano Surface Coating-tekniken som minimerar alla typer av reflexer över hela 
det synliga spektrat (380-780nm). Ett mycket lågt brytningsindex och en ytstruktur 
på nano-nivå ger en fantastisk klarhet samtidigt som spökbilder och blänk 
elimineras nästan helt. 
 
Objektivet kommer att finnas tillgängligt från juni, separat eller i kit med nya DMC-
G6. 

 

För högupplösta bilder logga in på: 

ftp: 94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 

För lån av testprodukter kontakta: 

Northen Link PR 
Frida Löwengren 
Tel. 0708 58 01 25 
frida@northernlinkpr.com 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 
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Om Panasonic 

Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska 
produkter för konsument- och företagsmarknad samt industri. Företaget som har sitt 
huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en sammanlagd nettoförsäljning på 7,85 biljoner 
yen (71,4 miljarder euro) för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2012. Företagets 
aktier är noterade på börserna i Tokyo, Osaka, Nagoya och New York (NYSE:PC). 

Panasonic Nordic har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, omsätter över 2 
miljarder SEK per år och har ca 100 anställda. I Norden marknadsförs företrädesvis 
produktgrupperna Audio/video, Hifi, kontorsprodukter, telekommunikation, värmepumpar, 
hushållsprodukter, batterier, professionell broadcast-utrustning samt elektriska 
komponenter. För mer information om företaget och varumärket Panasonic besök vår 
hemsida www.panasonic.se 


