
 

TIPA retter søkelyset mot Lumix 
 
Organisasjonen TIPA (Technical Image Press Association) velger hvert år ut 
et antall kamera og tilbehør som skiller seg spesielt ut. Lumix-kameraene har 
stadig blitt premiert under utdelingen av utmerkelsene i årenes løp. I år 
innkasserer de hele tre kategorier. Det dreier seg om GH3 for beste 
profesjonelle kompaktkamera, FT5 for beste vanntette kompaktkamera og 
Panasonics SDHC-minnekort for beste lagringsmedia. 
 
Med LUMIX DMC-GH3 tar Panasonics modeller og Micro 4/3-systemet på alvor 
plass blant proffene. Og med TIPA’s utmerkelse «Best CSC Professional» får man 
virkelig bevis på dette. «Panasonics LUMIX DMC-GH3 med 16MP Live MOS-
sensor kan briljere med en lysfølsomhet på opptil ISO 12 800 med mulighet til å 
tvinge frem +1EV. Den sofistikerte støyfiltreringen og støyreduksjonen i 
kombinasjon med nyutviklet lavpassfilter gir store fremskritt når det gjelder 
fotografering i svakt lys», sier en talsmann for TIPA-organisasjonen. Videre er 
kameraet utstyrt med Contrast AF-autofokus for lynrask oppstart og 
lukkerreaksjon, OLED i så vel søker som i skjerm, og vann- og støvsikkert hus i 
helstøpt magnesiumlegering. 
 
LUMIX DMC-FT5 vant utmerkelsen «Best Rugged Compact Camera», noe som 
gjør det til det beste valget blant eventyrere, frilufts- og sportselskere. En av 
forgjengerne, FT3, vant samme kategori i 2011, så det kom kanskje ikke som noen 
overraskelse. Det nye FT5 er vanntett ned til 13 meters dyp, støtsikker fra 2 meters 
høyde, tåler trykk på opptil 100 kg og fungerer feilfritt til og med når temperaturen 
er -10 C°. Men det er fremfor alt et avansert kamera som tar perfekte bilder i alle 
tenkelige og utenkelige situasjoner. Leica-optikken på 28-128 mm håndterer fra 
vidvinkel og zoom, og leverer bilder i toppklasse til den høyoppløselige, 3 tommer 
store skjermen. De som ønsker å filme sine eventyr, blir ekstra glade i full HD-
video i AVCHD-format og Dolby Digital-lyd. WiFi-teknologi og en rekke smarte 
GPS-funksjoner gir hele pakken gullkanter. 
 
Panasonic produserer også kamera og tilbehør av ypperste klasse. Det vises ikke 
minst med det brede sortimentet av objektiver til Lumix G-kameraene. TIPA har 
også ønsket å gi Panasonic særlig anerkjennelse for deres produksjon av SD-
minnekort i tre ulike serier. Øverst troner selvfølgelig Gold SDHC opptil 32 GB i 
klasse 10, med lesehastighet på opptil 90 MB og skrivehastighet på opptil 45 MB. 
Silver SDHC har samme størrelse og klasse, men har en overføringshastighet på 
20 MB. For fotografer som stiller litt lavere krav finnes også Blue-minnekortene i 
overføringsklasse 4. TIPA gir Panasonics SDHC-minnekort utmerkelsen «Best 
Imaging Storage Media». 
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For høyoppløselige bilder, logg inn på: 

ftp: 94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 

For lån av testprodukter vennligst kontakt: 

Iteo Consulting AS 
Madeleine Vehre Strangel 
Tel. 924 06 014 
madeleine@iteo.no  
 
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 
 


