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Aparat Panasonic Lumix GX9 Body
czarny + Obiektyw Panasonic Lumix
G Vario 35-100mm F/4-5.6 ASPH.
Mega O.I.S. (H-FS35100) OEM czarny
Cena

3 999 zł

Numer katalogowy

PANGX9GV

Opis produktu
Aparat Panasonic Lumix GX9 Body czarny + Obiektyw Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F/4-5.6
ASPH. Mega O.I.S. (H-FS35100) OEM czarny

GX-9 to kompaktowy aparat z wymienną optyką o doskonałym stosunku wagi i gabarytów do możliwości. Dzięki solidnej a
jednocześnie kompaktowej obudowie jest idealnym rozwiązaniem dla osób ciągle będących w ruchu. Doskonale sprawdzi się
w fotografii ulicznej , podróżnej czy podczas codziennych spacerów. Szeroko rozbudowane funkcje filmowe i podwójna
stabilizacja obrazu sprawiają, że docenią go vlogerzy i osoby zajmujące się filmowaniem.

Najwyższa szczegółowość obrazu dzięki unikalnej matrycy
Sercem aparatu Panasonic DC-GX-9 jest matryca formatu micro 4/3 o rozdzielczości 20 mln pikseli. Dzięki pozbawieniu jej
filtra dolnoprzepustowego uzyskany obraz jest pełen szczegółów a odwzorowanie kolorów wierne rzeczywistości. Pracę
matrycy wspiera wydajny procesor. To zestawienie czyni z aparatu GX-9 niezwykle szybki i uniwersalny model.

Kadruj jak chcesz, skąd chcesz
Zastosowany w aparacie wizjer elektroniczny możesz ustawić pod dowolnym kątem, podobnie jak wyświetlacz LCD. Uzyskasz
w ten sposób ciekawszą perspektywę, zrobisz zdjęcie w tłumie czy wygodnie nagrasz film. Dodatkowo na wizjer aparatu
możesz założyć opcjonalną muszlę oczną DMW-EC5 ułatwiającą kadrowanie w ostrym słońcu oraz z nietypowych perspektyw.

Podwójna stabilizacja
Zastosowana w korpusie aparatu 5-osiowa stabilizacja obrazu pozwoli ustabilizować obraz nawet podczas korzystania z
długich obiektywów. Noszenie statywu staje się więc zbędne a mobilność pozwala pozbyc się ograniczeń. Co więcej,
stabilizacja zastosowana w aparacie współgra ze stabilizacją w obiektywie.

Pobudź wyobraźnię
Panasonic Lumix DC-GX9 posiada szereg oryginalnych filtrów efektowych umożliwiając uzyskanie niecodziennych efektow już
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na etapie tworzenia zdjęcia. Co więcej wybrany efekt możesz zobaczyć w wizjerze lub na ekranie jeszcze przed naciśnięciem
spustu. Wybierz ciekawy filtr (np. L.Monochrome i efekt ziarna) i rób niecodzienne zdjęcia bez konieczności obróbki w
programach graficznych.

Zatrzymaj chwilę w najlepszym momencie dzięki 4K Photo
W fotografii liczy się decydujący moment. Dzięki funkcji 4K Photo możesz nagrać krótki, jedno sekundowy film a
następnie wyodrębnić z niego pojedynczą klatkę zapisując ją w formacie jpg. To tak jak byś robił 30 zdjęć w ciągu sekundy.
Nagraj sekwencję filmową, wybierz idealny moment i ciesz się zdjęciem w rozdzielczości 4K.

Stylowa i kompaktowa obudowa
Panasonic Lumix DC-GX9 pomimo zaawansowanych możliwości jest mały, lekki i poręczny pozwalając na "wtopienie" się w
tłum i fotografowanie bez zwracania na siebie uwagi. Szereg dostępnych obiektywów i akcesoriów dodatkowych pozwoli
zbudować zestaw idealny do wszelkiego rodzaju zastosowań, od fotografii ulicznej po portrety, krajobraz, przyrodę czy zdjęcia
rodzinne.

Funkcje dodatkowe
Panasonic Lumix GX-9 oprócz kluczowych dla jego specyfikacji funkcji został wyposażony w szereg ciekawych, rzadziej
używanych funkcji. Wśród nich znajdują się m.in:
Post Focus - funkcja pozwalająca na wykonanie zdjęć z możliwością wyboru ostrości już po zrobieniu zdjęcia. Możesz więc
zrobić zdjęcie i zdecydować gdzie znajdzie się punkt ostrości.
Wi-Fi - sluży do komunikacji z aparatem i pozwala zarówno na przesyłanie zdjęć do smartfona / tabletu jak i sterowanie
aparatem z urz ądzeń mobilnych

Obiektyw Panasonic Lumix G Vario 35-100mm F/4-5.6 ASPH. Mega O.I.S. (H-FS35100) OEM czarny

Elastyczna wartość ogniskowej 35–100 mm (odpowiednik ogniskowej aparatu 35 mm: 70–200 mm) sprawdza się zwłaszcza w
takich ujęciach jak portrety i zbliżenia o zmniejszonej ostrości tła. Ważną zaletą jest też łatwość przenoszenia.

Eleganckie metalowe wykończenie i wysuwana konstrukcja
LUMIX G VARIO z obiektywem 35–100 mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. oferuje wysoką jakość zdjęć, a kompaktowa
metalowa obudowa kryje w sobie wysuwaną konstrukcję o zmiennej wartości ogniskowej. Obiektyw nawiązuje stylistycznie do
bezlusterkowych aparatów cyfrowych LUMIX DSLM, zwłaszcza z serii GM.

Napęd 240 kl./s

Zgodność z napędem czujnika maks. 240 kl./s* zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości aparatów z szybkim
autofokusem (AF).
Wewnętrzny układ napędu fokusa i silnik krokowy zapewniają płynną, cichą pracę z szybkim i precyzyjnym układem AF
z detekcją kontrastu zarówno podczas robienia zdjęć, jak i nagrywania wideo.
*Wydajność napędu czujnika zależy od modelu aparatu.

wygenerowano w programie shopGold

MEGA O.I.S. (optyczna stabilizacja obrazu)
Optyczna stabilizacja obrazu pozwala skutecznie zrekompensować drżenie rąk.
Budowa obiektywu

12 elementów w 9 grupach
1 soczewka asferyczna
2 soczewki ED (o superniskiej dyspersji)

Wykres MTF
W przypadku kompensacji zniekształceń obiektywu oś pozioma MTF oznacza odległość od środka obrazu, która jest
odpowiednio kompensowana.
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