
 

 

Vårens smarte videokamera fra Panasonic 
 
Mye har skjedd på videokamerafronten. Det legger man fort merke til ved en 
nærmere titt på vårens nye smarte modeller fra Panasonic. WiFi-teknologien 
har skapt helt nye bruksområder som direktesendinger, husovervåkning og 
smartphone-styring og har samtidig brakt med seg en renessanse for 
produktgruppen. Det nye sortimentet omfatter et halvt dusin modeller – de 
fleste med WiFi-funksjonalitet – i tillegg til lanseringen av en helt ny 
actionkategori. 
 
Nye funksjoner takket være trådløs teknologi 
Bevegelsesfølsom fjernovervåkning og styring via smarttelefonen forvandler 
videokameraet til rene James Bond-duppedingsen. Nå kan du følge med på hva 
som skjer hjemme fra hvor enn du befinner deg. Du kan sitte på jobb og kontrollere 
at barna gjør leksene sine. Motta beskjed fra kameraets bevegelsesdetektor på 
smarttelefonen når familiens ulydige hund hopper opp i sofaen hjemme i stuen. 
Som om ikke det var nok, kan du be hunden hoppe ned takket være 
toveiskommunikasjon mellom smarttelefonen og videokameraet.  
 
For ikke å snakke om muligheten til å følge hendelsene i kameraets søker direkte 
på mobilskjermen og så starte opptaket med bare et trykk på skjermen! En 
funksjon som fugletittere og dyrefotografer hittil bare har kunnet drømme om. 
 
Blant de smarte funksjonene finner man også den ekstremt forenklede WiFi-
tilkoblingen NFC (Near Field Communication). Ved å starte appen på 
smarttelefonen og røre kameraet med telefonen er hele prosessen unnagjort i 
løpet av bare to steg (gjelder V720 og V520). 
 
En av de mest nyttige og avanserte funksjonene er den smarte delingsteknologien 
Ustream som lar deg dele dine opplevelser i sanntid via Internett. Det finnes også 
en funksjon som sender e-post til forhåndsangitte adresser for å varsle om at en 
direktesending har startet. 
 
HC-X920 
I førersetet av serien finner vi den eksklusive X920 med nye 3MOS System PRO, 
hvor tre høyfølsomme BSI-sensorer i kombinasjon med f/1,5 LEICA Dicomar-optikk 
sørger for enestående bildekvalitet selv i svært svakt lys. Stillbilder med 20,4 
megapikslers oppløsning, en mengde innganger og manuelle innstillinger samt en 
3,5-tommers dreibar berøringsskjerm bidrar til å befeste topplasseringen i det 
eksklusive sjiktet. WiFi-funksjonaliteten likeså. 
 
HC-V720 
Det er mange grunner til V700-modellens høye popularitet, men en av de viktigste 
har selvfølgelig vært den enestående f/1,8 Leica Dicomar-optikken som gjør det 
mulig å fotografere i svært dårlig lys. Nye V720 har en enda mer lysfølsom MOS-
sensor og større zoomrekkevidde enn tidligere – opptil 50x i Intelligent Zoom-
modus. Den kommer selvfølgelig også med Smart WiFi/NFC-funksjonene og 
muligheter for å koble til en ekstern mikrofon og videobelysning.  
 
HC-V520 
Også fjorårets volummodell har blitt oppgradert med en ny og mer lysfølsom BSI-
sensor, og optikken klarer nå hele 80x zoom i Intelligent Zoom-modus. Men 
allerede på dette innstegsnivået finner du NFC-teknologi for rask WiFi-tilkobling og 
all den smarte streamingteknologien som finnes i de mer eksklusive modellene. 
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HX-WA30 
Vanntett til 10 meter, frostsikkert ned til -10 °C, og bestandig nok til å bli sluppet fra 
1,5 m – alt dette gjør WA30 til et videokamera som kan brukes i nær sagt alle 
mulige sammenhenger uten at man trenger å bekymre seg. Det er WiFi- og DLNA-
kompatibelt og kan fjernstyres ved hjelp av en smarttelefon slik at du også kan 
streame avspilling på nettbrettet eller flatskjermen. En tøff og fleksibel 
pistolgrepsmodell for aktive brukere! 
 
HX-A100 
Med friluftskameraet A100 satser Panasonic offensivt i en helt ny kategori. Det 
superlette objektivet veier bare 30 gram og er utstyrt med en bøyle som gjør at 
kameraet kan bæres på samme måte som et par hodetelefoner. Feste for 
montering på hjelm er tilgjengelig som tilbehør. Både objektivet og opptaksenheten 
er vanntett (IPX7) og klar til å tas med for eksempel på kajakkturen, på 
gokartbanen eller i skibakken.  
 
Med objektivet så tett på øynene tar kameraet opp nøyaktig det som brukeren har 
blikket rettet mot, mens hendene er fri til å gjøre andre ting. Perfekt hvis du ønsker 
å ta opp ditt eget matlagingsprogram, dokumentere en pianotime eller forevige lek 
med barna fra en forelders perspektiv. Innebygget WiFi gjør det enkelt å vise 
resultatet til venner og bekjente direkte på nettbrettet. Med Panasonics app på 
smarttelefonen kan du til og med dele opplevelsene i sanntid samtidig som du 
spiller inn i full HD! 
 
Produktene lanseres fortløpende i perioden februar–april. 
Prisene er ennå ikke fastsatt.  
 
For lån av testprodukter vennligst kontakt: 

Madigan 
Liv-Runi Antonsen 
Tel. 95 94 04 35  
livruni@madigan.no     

For høyoppløste bilder logg inn på: 

ftp: 94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Om Panasonic 
Panasonic Corporation er verdensleder innen utvikling og produksjon av 
elektroniske produkter til forbruker-, bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet, med 
hovedkontor i Osaka i Japan, hadde en samlet nettoomsetning på 7,85 billioner  
yen (71,4 milliarder euro) i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2012. 
Selskapets aksjer er notert på børsene i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York 
(NYSE:PC). 
 
Panasonic Nordic driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, har en 
årlig omsetning på over 2 milliarder er SEK og rundt 100 medarbeidere. I Norden 
markedsføres hovedsakelig produktgruppene audio/video, HiFi, kontorprodukter, 
telekommunikasjon, varmepumper, husholdningsprodukter, batterier, profesjonelt 
kringkastingsutstyr og elektriske komponenter. Du finner flere opplysninger om 
selskapet og varemerket Panasonic på vårt nettsted www.panasonic.no 
 


