
 

Panasonicin LUMIX GX7 tarjoaa valokuvaajalle uusinta 
tekniikkaa klassisesti muotoillussa rungossa 
 
Helsinki, 1. elokuuta 2013 – Panasonic julkisti tänään LUMIX DMC-GX7 -
kameran, joka on huipputyylikäs uusi malli laadukkaiden peilittömien LUMIX G -
järjestelmäkameroiden sarjassa. LUMIX DMC-GX7 on ihanteellinen valokuvaajan 
työkalu. Se tuottaa hyvälaatuisia kuvia myös vähässä valossa ja tarjoaa sekä 
käsisäädöt että erilaisia luovia valokuvien ja videoiden kuvaustiloja. GX7 on 
ensimmäinen peilitön järjestelmäkamera, jossa on sisäänrakennettu, 90 astetta 
kääntyvä Live View Finder (LVF) -etsin, Sen avulla kuvaaja voi napata täydellisen 
kuvan mistä tahansa kulmasta. 
  
LUMIX DMC-GX7 on high endiä sekä tyyliltään että laadultaan. 
Retromuotoillussa kamerassa on uusi 16 megapikselin Digital Live MOS -kenno 
ja Venus Engine -kuvaprosessori, joiden ansiosta kuvat onnistuvat myös vähässä 
valossa. LUMIX DMC-GX7:n kontrastiin perustuva automaattitarkennus ja Light 
Speed AF -teknologia takaavat nopeuden ja tarkkuuden kaikissa 
kuvaustilanteissa.  
 
LUMIX DMC-GX7 mahdollistaa luovuuden ilman rajoituksia: 
  

• Huippuluokan kuvanlaatu: LUMIX DMC-GX7:n kuvakenno mahdollistaa 
erinomaiset tulokset myös vähässä valossa:  

o Vähäkohinainen kenno: LUMIX DMC-GX7:ssä on uusi, entistä 
kehittyneempi 16 megapikselin Digital Live MOS -kenno, joka 
tuottaa korkearesoluutioisia, vähäkohinaisia kuvia. Parantunut 
kuvasignaalin käsittely vähentää edelleen kohinaa, ja 
uutuuskameran ominaisuudet vähässä valossa kuvattaessa 
ovatkin huomattavasti paremmat kuin sen edeltäjän DMC-GX1:n. 

o Tehokas prosessori: LUMIX DMC-GX7:n Venus Engine 
kuvaprosessorissa on kehittynyt kohinanvaimennusjärjestelmä. Se 
pystyy poistamaan suuria kohinakohtia, joiden tunnistaminen oli 
aiemmin vaikeaa.  

o Elokuvamainen video: Panasonicin LUMIX G -järjestelmä 
tunnetaan siitä, että se on jatkuvasti parantanut  
järjestelmäkameroiden videokuvan laatua, ja LUMIX DMC-GX7 
jatkaa tätä perinnettä. Kamera kykenee tuottamaan kaunista Full 
HD 1920 x 1080 50p -videokuvaa AVCHD Progressive ja MP4-
muodoissa stereoäänellä. Äänen tallennuksessa on käytettävissä 
Dolby® Digital -kohinanvaimennus ja Wind Cut -toiminto poistaa 
tuulen aiheuttaman melun.  

 
• Hämmästyttävä tarkkuus: LUMIX DMC-GX7:n kontrastiin perustuva 

automaattitarkennus parantaa dramaattisesti kuvaamisen nopeutta ja 
tarkkuutta.  

o Nopea ja tarkka AF: Light Speed AF:n tarkennusnopeus on 0,06 s, 
jonka ansiosta myös nopeasti liikkuvat kohteet tallentuvat selkeinä 

Panasonic Nordic 
Ellipsvägen 12 
141 75 Kungens Kurva 
Sweden 
www.panasonic.fi 
 

 
 

http://www.panasonic.fi/
http://www.panasonic./


 

ja tarkkoina myös käytettäessä suurivalovoimaisia objektiiveja 
isoilla himmenninaukoilla. 

o  Täyden alan kosketustarkennus ja -valotus: LUMIX DMC-GX7 vie 
intuitiivisen kuvaamisen uudelle tasolle. Tarkennuksen ja 
valotuksen voi asettaa koskettamalla kohdetta näytössä, myös 
LVF-etsintä käytettäessä.  

o Kohteen seuranta: Kameran automaattitarkennus toimii loistavasti 
myös videokuvauksessa. Tarkennuksen voi kohdistaa yhdellä 
kosketuksella ja kohteen seuranta, AF Tracking, pitää 
tarkennuksen myös liikkuvassa kohteessa tai kasvoissa. 

o  Tarkennus ja suurennus: Tarkennuskohdan voi suurentaa 
kolminkertaisesta kymmenkertaiseksi 0.1x -askelin. One-shot AF -
toiminnolla automaattitarkennusta voi käyttää myös 
käsitarkennuksen apuna ja tehdä tarkennuksen hienosäädön 
käsin. 

o Focus Peaking: DMC-GX7 tarjoaa myös Focus Peaking -
toiminnon, joka näyttää kuvan tarkimman kohdan sekä MF-
käsintarkennuksessa että AF+MF-toimintamuodossa. 
Tunnistuksen voi asettaa High tai Low -asentoon ja määrittää sille 
halutun värin, joka eroaa selvästi kuva-alassa.  

o AF hämärässä: Low Light AF -toiminnolla tarkentaminen onnistuu 
erittäin vähässä valossa, jopa ennennäkemättömän alhaisessa 
4EV-valaistuksessa1. 
 
 

• Täydellinen joustavuus: LUMIX DMC-GX7 on suunniteltu täydellisen 
joustavaksi kaikissa kuvaustilanteissa. 

o Kääntyvä etsin: Uusi sisäänrakennettu 90:n astetta kääntyvä Live 
View Finder (LVF) -etsin on erittäin tarkka. Siinä on 2,7 miljoonaa 
pikseliä ja se toistaa 100 % AdobeRGB -väriavaruudesta. Etsimen 
lisäksi käytettävissä on kolmen tuuman kosketusnäyttö, joka myös 
kääntyy ylös ja alas. Näiden avulla kuvaaja voi vapaasti 
sommitella kuvansa ympäristön aiheuttamista vaikeuksista 
välittämättä. Kuvaaminen on helppoa niin maan tasalta, vyötärön 
korkeudelta kuin pään yläpuoleltakin. Etsimen Eye Sensor AF -
toiminto aloittaa tarkennuksen heti etsimeen katsottaessa. 

o  Kosketusnäyttö: Uusi, suurikokoinen 1 040 000 pikselin näyttö 
mahdollistaa erittäin nopean ja tarkan tarkennuksen kohteeseen 
yhdellä kosketuksella. Kosketuksella voi myös laukaista sulkimen 
tai tehdä sekä tarkennuksen ja laukaisun samalla kosketuksella. 
Näytössä käytetty Cell Touch LCD -teknologia eliminoi tehokkaasti 
heijastukset näytöstä. 

o Äänetön laukaisu: Tarjolla on täysin äänetön suljintoiminto, jonka 
avulla vaikkapa katukuvaaminen onnistuu kohdetta häiritsemättä.  

• Nopeutta yllättäviin tilanteisiin: Täydellinen kuva ei aina odota, joten 
LUMIX DMC-GX7 on suunniteltu tallentamaan nopeatkin tilanteet.  
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o Nopeus ja vakaus: 1/8000 sekunnin suljinnopeus ja Light Speed 
AF takaavat nopeuden. Kameran rungossa on sisäänrakennettu 
optinen kuvanvakaaja (O.I.S.). Se vakauttaa kuvaa samaan 
tapaan kuin objektiiveista tuttu POWER O.I.S tai MEGA O.I.S. 
mutta mahdollistaa tärähtämättömien kuvien ottamisen kaikilla, 
myös vakaajattomilla objektiiveilla.  

o Sarjakuvaus: Kameran kuvausnopeus on viisi kuvaa sekunnissa 
täydellä 16 megapikselin tarkkuudella ja 40 kuvaa sekunnissa 
sähköistä suljinta käytettäessä. Kuvaaja voi valita parhaat osumat 
nopeasti liikkuvista kohteista.  

o  Nopeasti valmis: LUMIX DMC-GX7 on valmiina aina tarvittaessa, 
vain noin 0,5 sekunnin sisällä käynnistysnapin painamisesta. 
Kamerassa voidaan käyttää UHS-I (Ultra High Speed I) 
SDXC/SDHC -muistikortteja, joilla myös RAW-raakakuvat 
tallentuvat kortille nopeasti. 

 
• Luovalle kuvaajalle: LUMIX DMC-GX7:n eleganssi on peräisin klassisista 

kameroista, mutta sen luovat toiminnot ja käsisäädöt mahdollistavat 
kuvaajan oman persoonallisuuden näkymisen kuvissa ja videoissa. 

o Klassinen muotoilu: Kameran runko on magnesiumia ja saatavana 
mustana tai hopeanvärisenä. Luja alumiinivalu ja laadukas 
rakenne yhdistävät eleganssin sekä erinomaisen kestävyyden ja 
käyttömukavuuden 

o Perinteisiä teknologioita digitaalisesti: LUMIX DMC-GX7:ssä on 
kolme uutta suodatinta, jotka jäljittelevät perinteisen 
mustavalkokuvauksen pimiötekniikoita. Monochrome-suodattimella 
voi luoda mustavalkoisia kuvia. Rough Monochrome tuottaa jyrkän 
kontrastin ja Silky Monochrome loivan kontrastin. Tehosteiden 
voimakkuutta säädetään kosketusnäytöllä tai säätöpyörillä. 
Käytettävissä on myös värisuotimia, joilla voidaan korostaa tiettyjä 
värejä mustavalkokuvissa. GX7 on ensimmäinen LUMIX-kamera, 
jossa on säätökäyrä sävyjen säätämiseksi. Huippuvaloja ja varjoja 
käsitellään kosketusnäytöllä tai säätöpyörillä ja valinnat ovat 
tallennettavissa kolmeen tallennuspaikkaan. Valittavissa on myös 
kolme valmista asetusta. 

o Intuitiiviset käsisäädöt: Säätöpyörät kameran edessä ja takana 
tekevät käsisäädöillä kuvaamisesta erittäin intuitiivista. Kamerassa 
on neljä Fn-toimintonappia ja valikossa on erillinen toimintokohta. 
Kaikkiaan yhdeksän toimintoa ja asetusta voidaan näin ohjelmoida 
nopeasti saataville.  

o Luovat kuvaustilat: DMC-GX7 sisältää paljon erilaisia tehosteita, 
kuten Creative Panorama, Time Lapse Shot, Stop Motion 
Animation ja Clear Retouch. Yhdessä Creative Control -tilan 
kanssa on tarjolla 22 tehostetta, kuten uudet Rough Monochrome, 
Silky Monochrome ja Monochrome. The Stop Motion Animation 
tuottaa ainutlaatuisia pysäytyskuvavideoita ja Clear Retouch 
mahdollistaa kuvien käsittelyn välittömästi kamerassa. Creative 
Panoraman avulla voidaan helposti kuvata vaaka- tai 



 

pystysuuntaisia panoraamakuvia. Photo Style -toiminto vaihtaa 
kuvan pintarakenteen. 

o Liitettävyyttä: Kuvien jakaminen järjestelmäkameralla ei ole 
koskaan ollut näin helppoa. LUMIX DMC-GX7 sisältää Wi-Fi®-
langattoman verkkoliitännän sekä NFC (Near Field 
Communication) -teknologian. Kameran voi liittää vaikkapa 
älypuhelimeen tai tablettiin yhdellä kosketuksella, jolloin kuvien 
lataaminen ja jakaminen on helppoa ja nopeaa. Älypuhelimella tai 
tabletilla voi myös kauko-ohjata kameraa.  

 
 
 
Hinnat ja saatavuus 
 
GX7 on saatavilla mustana ja hopeanvärisenä, sekä pelkkänä runkona että 
kahtena kittinä, toinen uudella 14-42mm 3,5-5,6 -objektiivilla ja toinen uudella 
20mm f1,7. -objektiivilla varustettuna. Tuotteet tulevat kauppoihin syyskuussa. 
Hintoja ei ole vielä vahvistettu. 
 

Ominaisuuksia: 
 

• Kuvakenno: 16.0 MP LIVE MOS 
• Kuvaprosessori: Venus Engine  
• ISO-asetukset: Auto / Intelligent ISO 125(Extended) / 200 / 400 / 800 / 

1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 
• AF-tilat: Kasvontunnistus / AF Tracking / 23 alueen tarkennus / 1 alueen 

tarkennus / pistetarkennus 
• Videokuvaus: Full HD 1920 x 1080 50p, korkealaatuinen videotallennus 

AVCHD Progressive- ja MP4-muodoissa stereoäänellä 
• LCD-näyttö: 3.0 tuumaa (7,5cm)/ 3:2-kuvasuhde / laaja katselukulma, n.  

1040K pistettä 
• LVF-etsin: N..1.39x / 0.7x (35mm vastaavuus) suurennus, värintoisto n. 

100% AdobeRGB2, 100% etsinkuva, silmäetäisyys n. 17,5 mm 
• Mitat: 122,60 x 70,7 x 43,3 mm (poisluettuna ulkonemat)  
• Paino: N.. 402 g (runko, akku ja SD-kortti) 
• Liitännät: USB 2.0 High Speed Multi, miniHDMI, TypeC / VIERA Link, 

sisäinen stereomikrofoni, kaiutin  

• Lisätiedot ja testilaitteet: 
• Viestintätoimisto Conexio 

Kimmo Kuokka 
Puh. 040 574 1532 
panasonic@conexio.fi 

• Lehdistökuvat palvelimella: 
• ftp: 94.247.168.181 

Käyttäjätunnus: press 
Salasana: panasonic09 
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Esittelyssä Panasonic 

• Panasonic Corporation on maailman johtava elektroniikka-alan kuluttaja- ja 
yritystuotteiden sekä teollisuuden laitevalmistaja. Tämä vuonna 1918 perustettu 
konserni on laajentunut globaaliksi. Siihen kuuluu 500 eri puolilla maailmaa 
toimivaa yritystä. Sen pääkonttori sijaitsee Osakassa Japanissa, ja sen 
nettoliikevaihto 31.3.2013 päättyneellä tilikaudella oli yhteensä 7,30 biljoonaa jeniä 
(68 miljardia euroa). Panasonic pyrkii tuottamaan lisäarvoa innovaatioillaan, jotka 
helpottavat elämää ja tekevät maailmasta paremman. Panasonicista on lisätietoja 
osoitteessa http://panasonic.net/. 

• Panasonic Nordic toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Sen 
vuotuinen liikevaihto on yli 2 miljardia Ruotsin kruunua, ja sen palveluksessa 
työskentelee noin 80 työntekijää. Pohjoismaissa se markkinoi ensisijaisesti 
audio/video-, Hifi-, kodinkone-, lämpöpumppu-, akku-, tietoliikenne ja 
valvontatuoteryhmiä, ammattikäyttöön tarkoitettuja broadcast-laitteita sekä 
elektroniikkakomponentteja. Panasonicista yrityksenä ja tavaramerkistä on 
lisätietoja sivustossa www.panasonic.fi. 

 


