
 

Ny kompakt superzoom til Lumix G-serien 
 
LUMIX G VARIO 14-140mm F3.5-5.6 ASPH Power O.I.S. er det fulde navn på 
den nye superzoom fra Lumix. Det er et objektiv, som med et imponerende 
zoomområde kan erstatte flere optikker i en almindelig kamerataske – ikke 
mindst på grund af dets kompakte format. Og desuden fungerer det 
glimrende til videooptagelse. 
 
Det nye fleksible 14 – 140 mm objektiv har en rækkevidde svarende til 28 – 280 
mm, som dækker næsten alle fotosituationer – fra store landskabspanoramaer til 
hurtige og zoomintensive sportsbegivenheder. Det er også kompatibelt med 
højhastighedsfokusering ved hjælp af en signaloverførsel mellem kamerahuset og 
objektivet på op til 240 fps, som de nye hurtige systemhuse GH3 og G6 giver 
mulighed for. 
 
Den elegante og kompakte objektiv er konstrueret specielt til Lumix G kameraerne 
og det unikke Digital Single Lens Mirrorless system. Udførelsen i gedigent metal 
udstråler præcision og kvalitet, samtidig med at den bliver let og robust. Objektivet 
er naturligvis udstyret med Lumix kameraernes testvindende 
billedstabiliseringssystem (POWER Optical Image Stabilizer), som dæmper 
virkningerne af både store og små håndrystelser – også ved fotografering 
indendørs eller i svagt lys. 
 
Der ligger flere tekniske landvindinger bag den nye objektivserie. Blandt dem er 
den nye Nano Surface Coating teknologi, som minimerer alle typer reflekser over 
hele det synlige spektrum (380 – 780 nm). Et meget lavt brydningsindeks og en 
overfladestruktur på nanoniveau giver en fantastisk klarhed, samtidig med at 
ghosting og flare elimineres næsten fuldstændigt. 
 
Objektivet bliver tilgængeligt fra juni, separat eller i kit med det nye DMC-G6 
kamerahus. Prisen er endnu ikke fastlagt. 
 
 
For billeder i høj opløsning, log ind på: 
ftp://94.247.168.181 
Username: press 
Password: panasonic09 
 
For lån af testprodukter, kontakt: 
Morsing PR 
Mia Staunsager 
Tel. 28 59 39 79 
kollits@morsingpr.dk  
 
For mere information, kontakt: 
Mac Berggren, Panasonic Nordic, mac.berggren@eu.panasonic.com 
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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 

 


