
 

 

G6 infriar skyhöga förväntningar i skymningen 
 
Förväntningarna är stora på Lumix DMC-G6. Dels handlar det om 
efterföljaren till förra årets G5-modell, som satte ny referens för 
systemkameror i sin klass. Dels måste man nog säga att den utmanar nya 
konkurrenter uppåt på skalan eftersom den har uppgraderats bland annat 
med samma MOS-sensor som proffsmodellen GH3.  
 
När Panasonic lanserar sin nya DSLM-systemkamera med modellbeteckningen 
G6, är det med liknande feature-lista som när man presenterade proffsmodellen 
GH3. Det handlar förstås främst om den skyhöga bildkvaliteten och möjligheten att 
ta sig an svåra ljusförhållanden. Men det handlar också om de praktiska och 
bekväma fördelar som den integrerade WiFi-tekniken ger. 
 
Bildkvaliteten vilar tryggt i samarbetet mellan den högkänsliga Live MOS-sensorn 
på 16 MP och den nya versionen av bildprocessorn Venus Engine. När ljuset 
dämpas får samarbetet bekänna färg. Tack vare den höga ljuskänsligheten hos 
sensorn, ISO på upp till 25600 (extended) och den effektiva brusreduceringen hos 
bildprocessorn lyckas G6 med konststycket att leverera obehindrat och 
övertygande – resultatet är grymt imponerande. 
 
Till de mer kritiska funktionerna hör förstås också autofokusen. G6 har både ett 
”Accurate AF” och ett ”Low Light AF”-läge som gör att kameran snabbt och exakt 
fångar och låser fokus på rörliga motiv, även vid bristfälliga ljusförhållanden. 
Sekvenser på 7 bps med full upplösning gör att kameran alltid får med sig perfekta 
bilder även vid snabba rörelser. Och kameran är lika imponerande vid filmning. Här 
serveras knivskarp 1080/50p Full HD i högupplöst AVCHD Progressive och 
stereoljud, men G6 kan förstås också filma i MP4-format om så önskas. För äkta 
entusiaster finns full manuell kontroll för video, Focus Peaking och ett 24p-läge för 
en mer filmisk känsla. Ingång för extern mikrofon gör nog också många filmare 
glada. 
 
G6 har begåvats med en ny elektronisk OLED-sökare, som inte bara är 
ljusstarkare än en vanlig LCD-sökare, den är också avsevärt snabbare att återge 
bilderna i sökaren, den har en bättre synbarhet vid utomhusfoto i starkt ljus och 
bidrar till ökad batteritid genom sin låga energiförbrukning. Genom möjligheten att 
välja mellan den elektroniska sökaren och den högupplösta och vridbara 3-
tumsskärmen har fotografen alltid optimala förutsättningar att överblicka och 
kontrollera bilderna beroende på situationen. Touchcontrol-funktionen gör att man 
snabbt kan fokusera på motivet – eller bakgrunden – med ett enkelt tryck direkt på 
skärmen, även när OLED-sökaren är aktiv.  
 
En skön nyhet hos G6 är WiFi-kompabiliteten, som medför en rad praktiska och 
smarta fördelar. Med Panasonics Image app installerad, kan du fjärrstyra 
exponering, zooma, mm direkt från din smartphone eller surfplatta. Du kan också 
få en automatisk överföring av bilden till en skärm för att granska t ex skärpa och 
komposition. Som medlem i ”LUMIX CLUB” har du tillgång till en molntjänst som du 
kan använda som bas för bilder du vill lägga upp på Facebook, YouTube eller 
andra sociala plattformar.  
 
DMC-G6 introduceras i butik i maj och kommer att säljas som separat kamerahus, 
eller i kit med standard 14-42mm, motorzoomen 14-42mm PZ, 14-42mm och 45-
150mm eller med nya superzoomen 14-140mm. 
Priser är ännu ej fastställda.  
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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 

 

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 


