
 

 

Lumix G5 – med fokus på skärpa och snabbhet 
 
Under sommaren släpper Panasonic en helt ny systemkamera. 
Bildprocessorn, autofokusen, zoomfunktionen, skärmen – allt har 
fintrimmats för att prestera högsta bildkvalitet i ett blixtrande tempo. 
Funktionaliteten matchas med ny ergonomi och nya materialval.  
DMC-G5 är Panasonics klart vassaste systemkamera hittills. 
  
Den nya bildprocessorn utnyttjar den fina 16 MP Digital Live MOS-sensorn 
maximalt. Den är snabb, exakt och arbetar med en ny typ av intelligent 
brusreducering som tillsammans med en ljuskänslighet på ISO 12800 gör 
underverk för foto i svagt ljus. Processorn gör också att kameran har 
kapaciteten att bränna av upp till 6 bps med full upplösning.  
 
Kamerahuset har arbetats om in i minsta detalj. Greppet har fått ny form 
och avtryckaren har flyttats framåt på greppet för en mer naturlig ergonomi. 
En zoomknapp intill exponeringsknappen gör tillgången till zoomfunktionen 
lika snabb och enkel som på en kompaktkamera*. Känslan i materialen tar 
ett klart steg uppåt från tidigare versioner med till exempel front i aluminium 
och funktionsrattar i elegant metall. 
 
Den superskarpa sökaren på 1,44 MP har en praktisk sensor som känner 
av när kameran förs till ögat och då släcker ner LCD-skärmen för att spara 
batteri – men finessen är även att kameran redan då startar fokuseringen, 
så att motivet hamnar i fokus redan innan fotografen hunnit trycka på 
knappen. Parallellt med ögonsensorn kan också fokus flyttas genom att 
toucha och dra direkt med ett finger direkt på LCD-skärmen, samtidigt som 
man tittar i sökaren! 
 
Sökaren kompletteras av Panasonics nya ljusstarka 3-tums Touch-LCD på 
920k pixlar. Den vassa skärpan underlättar en snabb bedömning av bildens 
kvalitet och skärmen är även snabbare än tidigare, vilket gör det lättare att 
följa och fånga snabbrörliga motiv. Möjligheten att vrida skärmen nästan ur 
som helst bidrar också till mer följsam fotografering. 
 
Den nya elektroniska slutaren bjuder på en del spännande funktionalitet. 
Dels är den helt ljudlös vilket gör att G5 kan användas vid föredrag, 
fågelskådning eller i andra sammanhang där andra kameror kan verka 
störande. Dels bidrar den till att G5 kan ta riktigt snabba bildserier på upp 
till hela 20 bps. Som videoinstrument har G5 utvecklats på flera sätt. 
Upplösningen är nu äkta progressiv full HD 1920x1080/50p i AVCHD och 
tack vare möjligheten att filma i MP4 blir det enkelt att ladda upp filmerna 
direkt till YouTube. 
 
 
*Gäller tillsammans med Lumix motorzoomoptik. 
 
 
 
 



 

 

Lätt och kompakt telezoom för G-serien 
 
Parallellt med lanseringen av G5, introducerar Panasonic en ny kompakt 
telezoom, LUMIX G VARIO 45-150 mm/F4,0-5,6 ASPH. / MEGA O.I.S. 
Med en vikt på endast 200 g placerar den sig ledigt i toppen bland lätta och 
superkompakta telezoomar. Brännvidden 45-150mm (motsv 90-300) tar 
över där normalzoomen slutar och passar perfekt för allt från porträtt till 
sport. Nano Surface Coatingen eliminerar effektivt reflexer och stråleffekter. 
 
Optiken är uppbyggd med 12 element i 9 grupper och har asfäriska linser 
för att säkerställa jämna och skarpa bilder från mitten och ut i hörnen. Den 
inbyggda autofokusen kommer särskilt till sin rätt tillsammans med just till 
exempel G5, då systemet med Contrast AF kan användas fullt ut. 
 
DMC-G5 och optiken introduceras i butik i augusti 
 
Priset är ännu ej fastställt.  
 
 
För lån av testprodukter kontakta: 
Text 100 
Anders Håll 
Tel. 08 545 517 73 
anders.hall@text100.se 
 
För högupplösta bilder logga in på: 
ftp: 94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 

 

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 


