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Järkkärin korvike

Panasonic Lumix DMC-FZ300 on kiinteäobjektiivinen
kompaktikamera, jolla voi jopa korvata järjestelmäkameran.

OPTIIKKA ON koko polttovälialueellaan valovoimaltaan vakio f:2,8, vaikka polttoväliskaalaa riittääkin keskimittaisesta laajakulmasta huimaan superteleen. Kompakteille
tyypillisesti aukkoskaala on kuitenkin varsin
rajoitettu; pienin aukkoarvo on vain 8,0.
Lähikuvaus onnistuu aivan muutaman
senttimetrin etäisyydeltäkin. Nopeaan tarkennukseen ja sarjakuvaukseen yhdistettynä
ominaisuus auttaa vaikkapa nopealiikkeisten
hyönteisten kuvaamisessa.
Leican suunnittelema objektiivi on laajakulma- ja keskialueella partaveitsenterävä.
Pisimmässä ääripäässä voi havaita hienoista
pehmeyttä.

VIDEOHARRASTAJAA PANASONIC hemmottelee toden teolla. Kamera kuvaa aina 4k-tasoista
mp4-videota 25 ruudun sekuntinopeudella.
Jälki on sävykästä ja terävää. Ongelmana
onkin vain se, minkälaisella tietokoneella
näin korkearesoluutioista materiaalia pystyy
muokkaamaan ja toistamaan.
Kameran omat mikrofonit ovat turhan
herkkiä tuulelle, vaikka käyttäisikin suodatustoimintoa. Videokuvaajan onkin syytä
hankkia erillinen, kunnollisella tuulisuojuksella varustettu suuntamikrofoni.
Sisäänrakennettu kuvanvakain, vaikka
asiallinen onkin, ei korvaa tukevaa jalustaa
ja hyvää videopäätä.
PANASONIC LUMIX DMC-FZ300 on erinomainen
vaihtoehto järjestelmäkameralle, jos haluaa
välttyä monien objektiivien ja lisätarvikkeiden kuljettelun riesalta. Kamera tulee kauppoihin syyskuun loppupuolella. 
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PANASONICIN TUOREIN tulokas superkompaktisarjaan on pienen järjestelmäkameran kokoinen ja painoinen Lumix DMC-FZ300.
Kunnollinen otekahva, salaman ja sähköisen etsimen sisältävä kotelouloke sekä isot
hallintarullat tuovat mieleen hieman järeämmän kuvauslaitteen.

DMCFZ300:SSA ON yhtä paljon ominaisuuksia
kuin harrastajasarjan järjestelmissä. Valitettavasti eräille kuvaustilanteessa tarpeellisille tai hyödyllisille toiminnoille ei ole
omia, selvästi merkittyjä säätimiään.
Onneksi kamerassa on runsaasti
toiminäppäimiä (Fn), joiden toiminnot voi valita melko vapaasti. Näin
vaikkapa kuvaustilan tai automaattisen haarukoinnin saa asetettua nopeasti.
PANASONICIN KUVANLAATU on pienikennoiseksi kompaktiksi esimerkillistä. Kuvat ovat
sävykkäitä ja hankalimpia kohteita lukuun
ottamatta valotus osuu hyvin kohdalleen.
Vaikeissa tilanteissa kannattaa käyttää automaattista haarukointia tai monivalotustoimintoa.
Kamera on kohtalaisen herkkä ja pienikohinainen. ISO 1600 tuottaa yhtä hyvää jälkeä
kuin ISO 400 muutaman vuoden takaisilla
järjestelmäkameroilla. ISO 6400:lla kohina
pomppaa jo huomattavasti ylöspäin.
Valotusvaraltaan Lumix häviää edistyneemmille järjestelmäkameroille, vaikka
päihittääkin perinteisen diaﬁlmin mennen
tullen. Kameran dynamiikka on umpimustasta puhtaan valkoiseen yhdeksän aukkoa;
kuusi alivalotuksen ja kolme ylivalotuksen
suuntaan.

Panasonic Lumix DMC-FZ300
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700 €

OMINAISUUDET

MITAT JA PAINO

12,1 megapikselin digitaalinen superzoomkompaktikamera 1/2,3”
cmos-kennolla. Objektiivi Leica DC Vario-Elmarit
4,5–108 mm/f:2,8 (kinovast. 25–600 mm, 24×
zoom). Suurin kuvakoko
4000 × 3000 px. Paras
videolaatu 4k/25p. Herkkyydet ISO 100–6400,
auto. Valotustavat P, A, S,
M, auto. Myös suomenkieliset valikot.

132 × 92 × 117 mm,
691 g
MITTAUSTULOKSET

Käyttökelpoinen herkkyys: hyvä (ISO 1600).
Dynamiikka: tyydyttävä
(9 aukkoa, -6 EV–+3 EV).
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