
Panasonicilta 4K-videokuvaukseen kykenevä järjestelmäkamera Lumix 
DMC-GH4

4K-videokuvausominaisuuksilla ja kaikissa olosuhteissa helppokäyttöisillä 
valokuvausominaisuuksilla varustettu järjestelmäkamera LUMIX DMC-GH4 
määrittelee valo- ja videokuvauksen rajat uudelleen

Helsinki, 7. helmikuuta 2014 – Panasonic julkistaa Lumix DMC-GH4:n, joka on 
markkinoiden kehittyneimmillä ja monipuolisimmilla ominaisuuksilla varustettu 
peilitön järjestelmäkamera. Uutuus sisältää paljon täysin uusia ominaisuuksia, kuten 
4K-videokuvauksen, ja täyttää kameraa työssään käyttävien valo- ja videokuvaajien 
vaatimukset.

Kompakti, kestävä ja kevyt Lumix DMC-GH4 on täydellinen vaihtoehto 
ammattivalokuvaajille, jotka ovat erikoistuneet kenttätyöhön. Uusi kuvakenno, laaja 
valikoima Micro Four Thirds -järjestelmän mukaisia objektiiveja sekä 4K-videokuvaus 
laajentavat kameran käyttömahdollisuuksia luovien videokuvausammattilaisten 
keskuudessa.

GH4:ssä on kehittynyt, 16 megapikselin Live MOS -kenno, uusi Venus Engine 
-suoritin sekä entistäkin nopeampi ja tehokkaampi Auto Focus (AF) -järjestelmä. 
Niiden ansiosta Lumix DMC-GH4 toimii tarkasti ja tuottaa huippulaadukkaita 
valokuvia kaikissa tilanteissa. Sen perinteisesti muotoiltu, helposti kädessä pidettävä 
ja ruggeroitu eli kovaa käyttöä kestävä vesi- ja pölytiivis runko tekevät siitä 
erinomaisen valo- ja videokuvaustyökalun, joka sietää hankaliakin olosuhteita.

Optimoitu kuvanlaatu

Panasonic on parantanut sekä valo- että videokuvan laatua merkittävästi. Lumix 
DMC-GH4 kykenee äärimmäiseen tarkkuuteen, mallintaa kuvan ensiluokkaisesti 
sekä tuottaa virheettömät värit kuvausolosuhteista riippumatta:

• Erittäin laadukas ja tarkka kenno: LumixDMC-GH4:n uusi 16,05 
megapikselin Digital Live MOS Sensor tuottaa erinomaisen kuvanlaadun ja 
tallentaa kuvat erittäin tarkasti vasteajan ollessa todella lyhyt. Lumix DMC-
GH4:n signaalinlukunopeus on noin 50 prosenttia parempi kuin sen 
edeltäjässä Lumix DMC-GH3:ssa, mikä poistaa ns. rolling shutter -ilmiön 
sähköistä suljinta käytettäessä.

• Laadukas prosessointi: Lumix DMC-GH4 on varustettu uudella Venus 
Engine -suorittimella, joka parantaa merkittävästi kameran herkkyyttä, 
sävyerottelua, erottelutarkkuutta sekä väritoistoa. Loistava 
kohinanvaimennustekniikka, joka sisältää uuden Random Filter 
-ominaisuuden, tuottaa erinomaisia tuloksia jopa heikossa valaistuksessa ja 
maksimissaan ISO-arvolla 25 600. Uusi neliytiminen suoritin varmistaa, että 
kamera kykenee käsittelemään vastaanottamansa kuvainformaation riittävän 
nopeasti korkealaatuista 4K-videokuvaa tallennettaessa. Kameran 
erottelukykyä parantaa uusi signaalinkäsittelymenetelmä, mikä parantaa 
luonnollisia, pikkutarkkoja linjoja sisältävien ja muotojen kuten hiusten 
äärimmäisen tarkan erottelun.

Elokuvamainen ja upea 4K-videokuvaus



Lumix DMC-GH4 poistaa videokameroiden jaottelun kuluttajien ja ammattilaisten 
laitteisiin. Useita eri tallennusmuotoja ja -tarkkuuksia tukeva 4K-kuvaus antaa 
kuvaajille mahdollisuuden tallentaa mykistävän mukaansatempaavia ja realistisia 
maailmoja, luonnollisissa väreissä ja täynnä yksityiskohtia. Kameran monipuoliset 
ominaisuudet sopivat kaikkiin videokuvaustarpeisiin:

• Toistaiseksi laadukkain videokuva, 4K: LumixDMC-GH4:n kenties 
merkittävin kehitysaskel on mahdollisuus tallentaa videokuvaa 4K-
tarkkuudella MOV- tai MP4-tallennusmuodossa[1], joten videokuvaajat voivat 
tallentavaa taiteelliset visionsa Ultra HD -tarkkuudella. Kamera tallentaa myös 
Full HD -videokuvaa joko erittäin korkealla 200 Mbps:n (ALL-intra) tai 100 
Mbps (IPB) bittivirralla.

• Joustavuutta ja monipuolisuutta tallennukseen: Lumix DMC-GH4 tukee 
useita korkealaatuisia tallennusmuotoja, kuten MOV-, MP4-, AVCHD 
Progressive- ja AVCHD-formaatteja. Tämän ansiosta kuvaaja voi aina käyttää 
haluamaansa työkalua videotallenteiden editointiin.MP4 ja MOV 
mahdollistavat äänen tallentamisen joko LPCM- (Linear Pulse Code 
Modulation) tai AAC-formaatissa, ja kuvataajuusvaihtoehdot ovat 59.94 Hz 
(23.98 Hz), 50.00 Hz ja 24.00 Hz.

• Luovuus valloilleen: VFR (Variable Frame Rate) mahdollistaa videon 
kuvaamisen joko dramaattisena hidastuksena tai huikeasti nopeutettuna – 
jopa 96 FPS tai 4x nopeudella – täydellä Full HD -tarkkuudella. Upeiden stop 
motion -animaatioiden tai time lapse -kuvausten toteuttaminen onnistuu myös 
vaivattomasti. Videokuvan valotuksen voi varmistaa tarkasti ns. zebra pattern 
-toiminnon avulla ja tarkennusta helpottava focus peaking -toiminto varmistaa 
tarkennuksen onnistumisen kameran liikkuessa syvyyssuunnassa. 
Videokuvausta helpottavat gamma-esiasetukset ovat nyt saatavilla Creative 
Video -tiloissa “CINELIKE D” ja “CINELIKE V”, jotka mahdollistavat todella 
elokuvamaiset lopputulokset.

• Oikeat liitännät kaikkiin tilanteisiin: Lumix DMC-GH4 tukee kuvantarkkailua 
ulkoiselta näytöltä reaaliajassa mikro-HDMI-kaapelin kautta signaalimuodossa 
4:2:2 / 8-bit. Erittäin tarkkaan videotyöskentelyyn on tarjolla myös 4:2:2 / 10-
bit[2]. Kamera tukee myös synkronista videotallentamista koskevien 
maailmanlaajuisten standardien mukaisia ominaisuuksia. 1KHz Test Tone ja 
Colour Bars (SMPTE / EBU / ARIB Standard) ovat uusia ominaisuuksia ja 
SMPTE-yhteensopiva aikakoodaus voidaan upottaa videotallenteisiin, mikä 
helpottaa useista eri video- ja äänilähteistä tulevan materiaalin jälkituotantoa.

Suurinopeuksinen ja -tarkkuuksinen valokuvaus

Käytön tarkkuus ja kuvausnopeus ovat keskeisiä vaatimuksia ammatti- ja 
harrastelijavalokuvaajille sekä videokuvan taitajille. Lumix DMC-GH4 sisältää 
Panasonicin entisestään kehittämän automaattitarkennusjärjestelmän (AF), joka 
saavuttaa lähes uskomattomat tulokset myös haastavissa ja nopeasti muuttuvissa 
kuvaustilanteissa:

• Nopea automaattitarkennus: Nopeinkin kuvauskohde voidaan tallentaa 
tarkasti. Siitä pitää huolen Lumix DMC-GH4:n erittäin laadukas Contrast AF 
-järjestelmä. Contrast AF:n ominaisuuksia täydentää siihen integroitu DFD- 
teknologia (Depth from Defocus), joka lyhentää tarkennusaikaa entisestään. 
Lumix DMC-GH4 kykenee ultranopeaan automaattitarkennukseen noin 0,07 
sekunnissa[3].



• Monipuoliset tarkennusominaisuudet: Valokuvausta helpottavat 49 
tarkennusaluetta sekä Custom Multi -tila, jossa käyttäjä voi itse valita 
tarkennettavat kohdat 49 tarkennusalueesta joko manuaalisesti tai 
automaattisesti. Full-area AF -tilassa tarkennuspiste voidaan sijoittaa mihin 
tahansa kuva-alan kohteeseen. Tarkennuspiste voidaan suurentaa joko MF-
renkaalla tai kursorinäppäimillä MF Assist -tilassa. Automaattisen 
kasvotarkennuksen lisäksi uusi automaattinen silmätarkennus helpottaa 
onnistuneiden muotokuvien ottamista.

• Huippunopea sarjakuvaus: Lumix DMC-GH4:n sarjakuvaus on tuntuvasti 
parempi kuin sen edeltäjissä. Kamera kykenee ottamaan 12 kuvaa 
sekunnissa (12 fps) täydellä resoluutiolla. DMC-GH4:n sulkimen nopeus on 
maksimissaan 1/8000 sekuntia, mikä mahdollistaa yllättävien tilanteiden ja 
nopeasti liikkuvien kohteiden tallentamisen ja vaikuttavan lyhyen 
terävyysalueen valovoimaisia objektiivejä suurella aukolla käytettäessä. Sekä 
ulkoisen että sisäänrakennetun salaman suurin synkronointinopeus on 1/250 
s.

Kestävä, ergonominen ja intuitiivinen

Kevyt ja kompakti Lumix DMC-GH4 on valmis seikkailuun. Säänkestävänä se 
selviää kaikista kuvaushaasteista. Korkearesoluutioinen ja erittäin herkkä näyttö 
sekä painikkeiden intuitiivista käyttöä tukeva ergonominen muotoilu saavat kuvaajan 
tarttuman Lumix DMC-GH4:ään mielellään:

• Laadukas kotelo ja runko: Lumix DMC-GH4:n perusrakenne on riittävän 
vankka kovaankin ulkokäyttöön. Kameran runko koostuu magnesiumista 
valetusta etu- ja takakehikosta. Rakenne on roiske- ja pölytiivis, minkä 
varmistaa jokaisen painikkeen ja säätimen huolellinen tiivistys. Kameran 
suljinyksikkö on pyritty kehittämään jopa edeltäjiään kestävämmäksi.

• Korkearesoluutioinen ja tarkka näyttö: Lumix DMC-GH4 hyödyntää OLED-
tekniikkaa sekä etsimessä (LVF) että kameran takaosan näytössä. Optisesti 
uudelleen suunnitellun etsimen resoluutio on kohonnut 2,359K pikseliin, ja se 
tarjoaa 1.34x / 0.67x (kinofilmivastaavuus) suurennoksen ja 100-prosenttisen 
kuva-alan. Lisäksi kameran 3-tuumainen ja 1,040K-pikselinen, staattinen 
OLED-kosketusnäyttö (3:2) tukee laajaa katselukulmaa ja on käännettävissä 
180 astetta vaakasuunnassa sekä 270 asetta pystysuunnassa.

• Ergonominen muotoilu: Millisekunnit ratkaisevat ammattikuvauksessa, joten 
Lumix DMC-GH4:n painikkeet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja 
intuitiivisiksi. Kaksi eniten käytettyä valintakiekkoa löytyvät kameran päältä ja 
takaa, ja kuvaustilan valintakiekko voidaan lukita, jotta kuvaustila ei voi 
vahingossa vaihtua kesken kuvausprojektin. Erilliset painikkeet mahdollistavat 
valotuksen, valotasapainon ja ISO-arvon nopean muuttamisen, ja muita usein 
käytettäviä ominaisuuksia voi liittää kameran kymmeneen 
toimintopainikkeeseen. Näin kamerasta saa valokuvaajan omien mieltymysten 
mukaisen. Kaikki kameran ominaisuuden on suunniteltu käytettäviksi 
siirtämättä katsetta etsimestä.

Laajennettavuus tuo lisää luovuutta

Monipuolinen Lumix DMC-GH4 sisältää laajat yhteysominaisuudet, 
ammattilaiskäyttöön kelpaavat liitännät sekä valikoiman lisävarusteita, jotka täyttävät 
ammattilaiskuvaajienkin tarpeet:



• Monipuoliset yhteysominaisuudet helpottavat kuvien jakamista: Lumix 
DMC-GH4 sisältää tuen langattomille verkkoyhteyksille sekä NFC-
teknologialle, joten kuvien jakaminen kamerasta eteenpäin käy vaivattomasti 
kuvauspaikasta riippumatta. Valo- ja videokuvaus sekä kuvausasetusten 
muokkaaminen onnistuu myös kameraan koskematta älypuhelimen tai tablet-
laitteen avulla. Jos mobiililaite ei tue NFC-teknologiaa, voidaan laitteet parittaa 
QR-koodin avulla.

• Ammattilaiskäyttöön kelpaavat liitännät: Lumix DMC-GH4 sisältää 
runsaasti liitäntöjä, mukaan lukien 3.5 mm mikrofoniliitännän laadukkaaseen 
äänentallennukseen sekä 3.5 mm kuulokeliitännän reaaliaikaiseen 
äänitarkkailuun. Lumix DMC-GH4 tukee myös reaaliaikaista tarkkailua HDMI-
liitännän kautta.

• Lisävarusteet täydentävät kaikki tarpeet: Saatavillaon laaja valikoima 
Lumix DMC-GH4:lle yhteensopivia lisälaitteita, kuten akkukahva, erilaisia 
mikrofoneja ja liitäntäyksikkö.

Saatavilla on myös uusi, tehokas ulkoinen salama DMW-FL580L, joka latautuu 
todella nopeasti, vain 1,7 sekunnissa.

Palkittu muotokuvaobjektiivi: LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH 

Panasonic on hiljattain julkistanut uuden LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 
ASPH. / POWER O.I.S. (H-NS043) -objektiivin, joka on yhteensopiva Lumix G 
-mallisarjan ja muiden Micro Four Thirds -standardia tukevien kameroiden kanssa. 
Poikkeuksellinen LEICA DG NOCTICRON (kinofilmivastaavuus 85 mm) ei 
ainoastaan tarjoa huikean, arvoon F1.2 yltävän valovoiman, vaan siinä on myös 
optinen kuvanvakain (POWER O.I.S.) sekä automaattinen tarkennus. Erinomaisen 
kuvanlaadun lisäksi LEICA on suunnitellut objektiivista myös fyysisesti tyylikkään. 
Leica Camera AG otti nimityksen ”NOCTICRON” uudelleen käyttöön tämän 
objektiivin kohdalla.

42.5 mm objektiivin polttoväli sopii täydellisesti muotokuviin, joihin halutaan 
voimakas syvyysvaikutelma. Suuren aukon avulla valokuvaajat voivat hyödyntää 
kaunista ja pehmeää tarkennusta luovassa valokuvauksessa. Maisemakuvat 
NOCTICRON tallentaa poikkeuksellisen luonnollisessa perspektiivissä.

Saatavuus ja hinnat

Lumix DMC-GH4 tulee myyntiin huhtikuussa. Sen arvioidut ohjehinnat ovat 1 499 
euroa (pelkkä runko) tai 1 999 euroa (14–140 mm F3.5–5.6). LEICA DG 
NOCTICRON 42.5mm / F1.2 on jo saatavilla jälleenmyyjiltä hintaan 1 799 euroa.

[1] Cinema 4K: 4096x2160 / 24 fps ja QFHD 4K: 3840x2160 / jopa 30 fps. Käytä 
SDXC/SDHC-muistikorttia, joka tukee UHS Speed Class 3 (U3) -tallennusnopeutta, 
jos videon bittivirta ylittää 100 Mbps.

[2] HDMI-ulostulon käyttö:

[4:2:2 10bit]: Kuvaaignaalin saa ulos HDMI-liitännästä myös korkeammalla 



kuvanlaadulla, mutta tällöin se tulee tallentaa ulkoiselle tallennusvälineelle.

[3] AFS, objektiivina joko LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER 
O.I.S. tai LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.


