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Aparat Panasonic Lumix DMCG6WEG-K (14-42mm + 45-150mm)
Czarny
Cena

2 099 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PANG6W

Producent

Panasonic

Opis produktu
Panasonic Lumix G6 wyposażony został w przetwornik obrazu Live MOS o rozdzielczości 16 megapikseli. Dzięki silnikowi programowemu Venus, oraz wieloprocesowemu
układowi redukcji szumów, użytkownik otrzymuje zdjęcie o wspaniałej jakości, z optymalnym stopniem redukcji szumów, który gwarantuje zdjęcia odszumione, bez
widocznej ingerencji algorytmów, co zapewnia zarówno wyrazistość zdjęć, oraz dobrą jakość nawet przy dużych wartościach ISO. Czułość obrazu można regulować w
zakresie od 160 do 12800 ISO gwarantuje wspaniałą jakość w każdych warunkach oświetleniowych - nawet w bardzo słabym świetle.
Funkcja Light Speed AF daje możliwość dokładnego i szybkiego ustawienia ostrości szybko poruszających się obiektów. Aparat i obiektyw przetwarza sygnał cyfrowy z
maksymalną wartością 240 kl/s. by zminimalizować czas skupienia.. DMC-G6 pozwala na wykonywanie zdjęć seryjnych z wysoką prędkością do 7 kl/s. w pełnej
rozdzielczości. Funkcja AF Tracking umożliwia także fotografowanie seryjne obiektów znajdujących się w ruchu z szybkością 5 kl/s.
Aparat pozwala nagrywać filmy video w jakości Full HD (1920x1080) ze stereofonicznym dźwiękiem zapewnianym przez wbudowany mikrofon Dolby Digital lub poprzez
zewnętrzny mikrofon. Pliki zapisywać można w formacie AVCHD Progressive oraz MP4, a tryb P/A/S/M będzie wiernie odzwierciedlać Twoje zamierzenia, dając Ci szeroką
gamę obrazów video.
Panasonic Lumix G6 wyposażony został w elektroniczny wizjer o rozdzielczości 1 440 000 pikseli który zapewnia wygodny podgląd scenerii. Osoby ze słabym wzrokiem
mogą skorzystać z korekcji dioptrii, aby komfortowo pracować z aparatem. Dotykowy ekran LCD również zapewnia komfortowy podgląd zdjęć. Rozdzielczość 920 tysięcy
pikseli pozwala na komfortowe przeglądanie zdjęć i filmów, oraz wstępną selekcję jeszcze przez kopiowaniem plików do komputera.
Dzięki łączności Wi-Fi z technologią NFC, możesz połączyć swój aparat ze smartfonem, bądź tabletem gdziekolwiek jesteś, dzięki czemu dzielenie się zdjęciami stanie się
jeszcze prostsze. Możliwe jest również wykorzystanie smartfonu lub tabletu jako wielofunkcyjnej, zdalnej migawki z podglądem. Przy użyciu funkcji natychmiastowego
transferu, zdjęcia są automatycznie wysyłane na smartfona/ tablet, zaraz po ich zrobieniu. Z drugiej strony, zarówno zdjęcia jak i filmy mogą być zarchiwizowane na
komputerze za pośrednictwem punktu dostępu bezprzewodowego (routera) w domu.
Funkcja Creative Control z 19 efektami filtrów pozwala przekształcić codzienne sytuacje w pełne magii kadry. Funkcja Creative Panorama pozwala na użycie
kreatywnych filtrów w obrazie panoramicznym (pionowym i poziomym), a funkcja Stop Motion Animation pozwala na produkcję animacji poklatkowej dzięki
sekwencyjnym zdjęciom, które robione są podczas przesuwania obiektów. Funkcja Clear Retouch umożliwia usuwanie niechcianych obiektów czy postaci poprzez
wskazanie ich na ekranie palcem.
W zestawie z aparatem znajduje się obiektyw LUMIX G VARIO 14-42 mm F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.I.S., który znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach zdjęciowych,
począwszy od portretów po krajobrazy. Obiektyw ten udostępnia zakres ogniskowych 28-84 mm (odpowiednik w aparacie analogowym 35 mm) jednocześnie
charakteryzując się kompaktowymi rozmiarami i niską masą. Posiada wbudowany system Panasonic MEGA O.I.S. (optyczny stabilizator obrazu), ułatwiający
wykonywanie wyraźnych zdjęć nawet w warunkach słabego oświetlenia bez rozmyć powodowanych drżeniem dłoni.
Aparat zasilany jest bateriami Li-Ion które pozwalają na wykonanie do 350 zdjęć. Posiada wymiary 122.45 x 84.6 x 71.4 mm oraz wagę 390 gram.
Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: http://www.panasonic.com/pl/consumer/aparaty-i-kamery/aparaty-systemowe/dmc-g6k.html
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