Systeem Camera's : Panasonic GF- 7 + 12-32

Panasonic GF- 7 + 12-32

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Nu € 379,00

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantPanasonic

Beschrijving
Breng je selfies naar een hoger niveau
180° kantelbaar scherm en nieuwe sluitermodi
Met de nieuwe sluitermodus van de LUMIX GF7 kun je perfect hands-free selfies maken. De camera neemt automatisch een foto wanneer
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gezichten dichtbij zijn of nadat je je gezicht eenmaal afdekt met een zwaaiende hand. De groothoekinstelling van de compacte, stijlvolle 12-32
mm (vergelijkbaar met 24-64 mm op een 35 mm camera) lens kit zorgt er voor dat iedereen in beeld past.
Buddy-sluiter / gezichtssluiter
Twee nieuwe manieren om makkelijker selfies te maken. De buddy-sluiter werkt als twee mensen hun gezichten dicht bij elkaar brengen; de
gezichtssluiter wordt geactiveerd door je gezicht met een wuivende hand af te dekken.
Dubbele sluiterknop
De knop Fn1 (functie) van de LUMIX GF7 biedt een extra manier om de sluiter te bedienen wanneer je de camera alleen in je linker- of
rechterhand houdt voor een selfie.
Ultiem gebruiksgemak voor elke fotograaf
Beginnersvriendelijke functies
De LUMIX GF7 zorgt voor probleemloos fotograferen. Bepaal het onderwerp door het scherm aan te raken en laat de camera de juiste
scherpstelling en belichting vaststellen, of tik op het scherm om de sluiter te activeren. Geoptimaliseerde instellingen, waaronder drie nieuwe
opnamestanden en een Scènegids, leveren de beste resultaten.
Als een opname-instelling per ongeluk is veranderd, kunnen de fabrieksinstellingen van de camera worden hersteld met een druk de knop
Opname-instellingen herstellen.
Prachtige resultaten, beeld voor beeld
Superieure beeldkwaliteit en geavanceerd ontwerp
Het stijlvolle uiterlijk en de beeldkwaliteit van de LUMIX GF7 zijn compromisloos. Ondanks zijn kleine formaat bevat de camera een grote Digital
Live Mos-sensor op de Micro Four Thirds standaard. Dit zorgt, in combinatie met de hoogwaardige Venus Engine voor zeer nauwkeurige en
snelle automatische scherpstelling.
Dichter op de huid
Iemand van heel dichtbij fotograferen kan soms onflatteuze resultaten opleveren. Maar de LUMIX GF7 bevat drie prachtige
schoonheidsfuncties, die allen samenwerken om selfies aantrekkelijker te maken.
Met de modus Soft Skin ziet de huid er bijvoorbeeld gladder uit, de optie Defocusing verzacht op subtiele wijze het gebied rond het gezicht voor
een extra visueel effect, terwijl de optie Slimming (afslanken) precies doet wat de naam zegt....
12-32 mm Kit Lens met 24 mm groothoekcapaciteit
In combinatie met de LUMIX GF7 camerabody, leent de 12-32 mm Kit Lens zich perfect voor het maken van groepselfies met vrienden. In de
uiterste 24 mm-equivalente groothoekstand is de beeldhoek van de lens ongeveer 136% groter dan van een 28 mm-lens*.
Dat maakt de lens tevens uitstekend geschikt voor reisfoto's, waarbij ook de kleine vormfactor van de camerabody plus lens heel goed van pas
komt.
* 35mm-equivalent
Altijd optimale resultaten met de Scènegidsen
De handige modusknop van de LUMIX GF7 geeft snelle toegang tot drie van de veelgebruikte opties Portret, Kind en Landschap, waarmee de
camera direct op geschikte wijze wordt ingesteld. In combinatie met de Scènegidsen van de camera, zijn er in totaal 23 vooraf geoptimaliseerde
voorinstellingen. Selecteer de optie die het beste bij je fotoscène past en laat de camera automatisch de ideale instellingen selecteren voor het
beste resultaat.
Rec. Setting Reset
De LUMIX GF7 heeft een nieuwe resetknop aan de achterzijde. Mocht je per ongeluk een verkeerde opname-instelling hebben gekozen, dan
kunnen de fabrieksinstellingen voor alle functies met een enkele druk worden hersteld.
iA (Intelligent Auto)
De iA-modus is je virtuele assistent, die je helpt om prachtige foto's te maken terwijl je gewoon richt en klikt. Met de iA-Plus-modus kan de
fotograaf bovendien de belichting en witbalans aanpassen en de achtergrond onscherp maken.
Compact, stijlvol design voor elke gelegenheid
180° kantelbaar scherm voor meer flexibiliteit
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Doordat je het scherm bijna 180 graden kan kantelen is het eenvoudig om dynamische en artistieke opnames te maken. Externe spiegelingen
worden onderdrukt door het In Cell Touch LCD-scherm, dat samen met de hoge resolutie en de nauwkeurige kleurenreproductie een betere
zichtbaarheid biedt onder heldere omstandigheden.
Altijd optimale resultaten met de Scènegidsen
De handige modusknop van de LUMIX GF7 geeft snelle toegang tot drie van de veelgebruikte opties Portret, Kind en Landschap, waarmee de
camera direct op geschikte wijze wordt ingesteld. In combinatie met de Scènegidsen van de camera, zijn er in totaal 23 vooraf geoptimaliseerde
voorinstellingen. Selecteer de optie die het beste bij je fotoscène past en laat de camera automatisch de ideale instellingen selecteren voor het
beste resultaat.
Rec. Setting Reset
Met aanzienlijk kleinere afmetingen dan eerdere modellen, heeft de LUMIX GF7 een slank en stijlvol profiel met een design dat doet denken
aan klassieke camera's. Het slimme ontwerp maakt de camera mobiel en handig voor dagelijks gebruik, en biedt zelfs plaats aan een
ingebouwde flitser. Of je nu in de stad fotografeert of geniet van het platteland, de modieuze kleuren vormen een perfecte aanvulling op het
ontwerp, voor zowel heren als dames.

Beoordelingen
Er zijn nog geen geen recensies voor dit artikel.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

