HD-camcorder met
schoudersteun
AG-AC8
AVCCAM-schoudercamerarecorder

KEY FEATURES
• Gelijktijdig opnemen met SD-kaart x 2
• Optische zoom x21, iA x50 en resolutie 1080 lijnen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

1.

Gelijktijdig opnemen met 2x SD-kaart

2.

21x Optische zoom, iA x50 & resolutie 1080 lijnen

3.

Nieuw ontwerp met professioneel schoudertype

SPECIFICATIES

• Groothoeklens voor 28mm / F1.8-opnames

Gelijktijdig opnemen
Groothoek 28mm / F1.8
iA x50 zoom (21x optisch)
1/4.5 type 4.14M S-FSI
Touchpanel-lcd type 3 met 460.800 dots
Hybride 5-axis OIS

AVCHD progressive
1920x1080/50p max. 28 Mbps,
1920x1080/50i max. 24 Mbps
Dubbele sleuf voor SD-kaart
1280 x 720 8 Mbps (PM-modus)
Mogelijkheid om bestanden naar externe HDD te kopiëren
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Dankzij de dubbele sleuven voor een SD-kaart en de mogelijkheid om gelijktijdig op te nemen kunnen met de nieuwe relay Auto Switch-functionaliteit van de
AC8 uitgebreidere opnames worden gemaakt en is de kenmerkende betrouwbaarheid van Panasonic gegarandeerd, zodat dierbare momenten
ononderbroken kunnen worden vastgelegd. Bij relay-scene wordt gebruik gemaakt van een externe vaste schijf, zodat audio ononderbroken kan worden
opgenomen zonder verlies van spraak als tijdens een voortdurende Auto Switch-opname van doel-SD-kaart wordt gewisseld.
De AG-AC8 wordt geleverd met een groothoeklens voor 28mm / F1.8-opnames die uitstekende opnames geeft, zelfs in de krapste opstellingen waarbij de
camera dicht op het onderwerp staat. Met deze lens bevindt elk belangrijk aspect van de scène zich in beeld, zodat de camera ook geschikt is voor
professionele opnames bij sportevenementen, bruiloften en documentaires en films, waarbij flexibiliteit en gebruiksgemak vaak een vereiste zijn.
Dankzij de zeer stabiele en ergonomische vorm is de filmer altijd de baas. de intelligente automodus (iA) helpt in situaties waar er maar beperkt tijd is om de
professionele handmatige instellingen van de camera te configureren. In de iA-modus is een optische zoom van 21x beschikbaar, en de maximaal
mogelijke zoom is 50x. Met de zeer gevoelige 1/4.5 sensor met 4.14M S-FS zijn heldere en scherpe beelden gegarandeerd, zelfs bij de slechtst verlichte
scènes.
Inputbesturingsopdrachten kunnen worden ingevoerd via het geïntegreerde lcd-touchpanel van type 3 van de AG-AC8, met 460.800 dots en Smart Touch.
De AVCHD progressive-opnamemodi variëren van 1920x1080/50p max 28 Mbps, 1920x1080/50i max 24 Mbps tot 1280 x 720 8 Mbps (PM-modus) met
een steady-shot die wordt ondersteund door een krachtige 5-axis hybride OIS (Optical Image Stabiliser). Voor een gerust gevoel en flexibele en snelle postproductie kunnen rushes snel op externe vaste schijven worden gezet. Daarnaast is de AG-AC8 compatibel met Eye-Fi™ SD-kaarten, waardoor het
overbrengen van opnames naar netwerkapparaten snel, eenvoudig en gemakkelijk verloopt.
Als speciaal introductieaanbod wordt de AG-AC8 geleverd met een nieuwe hoogwaarde 2-kanaals stereomicrofoon.
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC7.2V/9.3V

Power Consumption

Max. 6.7W (Recording), 10.7W (Charging)

Weight (w/o Battery)

approx. 2,270g (5.00lb)

Dimensions (W x H x D)

205 x 217 x 479 mm
(8.07 inches x 8.54 inches x 18.85 inches)

Media

SD/SDHC/SDXC Memory Card

Image Sensor

1/4.5-type MOS

Effective Pixels | Motion Image

3.11 megapixels [Wide] [4:3]
4.14 mgeapixels [Wide] [16:9]
(* with Level Shot off)

Effective Pixels | Still Image

3.24 megapixels [Wide] [3:2]
4.14 megapixels [Wide] [16:9]
3.24 megapixels [Wide] [4:3]

Standard Illumination

1,400 lx

Minimum Illumination

2.0 lx (Low Light scene mode)
1 lx (Color Night View)

Image Stabilizer

HYBRID O.I.S.+ (Optical Image
Stabilizer)/Level Shot

Focus

Auto/Manual

White Balance

Auto/Indoor1/Indoor2/Sunny/Cloudy/White set

Shutter Speed | Motion Image

[AG-AC8P/PJ] Auto Slow shutter
ON: 1/30-1/8000 OFF: 1/60-1/8000
[AG-AC8EJ] Auto Slow shutter
ON: 1/25-1/8000 OFF: 1/50-1/8000

Shutter Speed | Still Image

1/2-1/2000

Iris

Auto/Manual

Backlight Compensation

Yes

Lens Brand

Panasonic Lens

F Value

F1.8 [WIDE]/F3.5 [TELE]

Optical Zoom

21x

Intelligent Zoom Off

26x

Intelligent Zoom

50x

Digital Zoom

60x/1500x (The maximum value of
zoom magnification)

Focal Length

2.82-59.2mm

35mm Film Camera Equivalent

[Motion Image]
28.0-729.6mm [16:9],
36.2-893.0mm [4:3]
(* with Level Shot off)
[Still Image]
33.2-697.6mm [3:2],
28.0-729.6mm [16:9],
33.9-712.6mm [4:3]

EVF

Yes

LCD

7.5cm (3 inches) Wide LCD (460,800 dots)

Recording Format

JPEG

Recording Image Size | Still Picture

20.4 megapixels [6016 x 3384] [16:9]
15.1 megapixles [4480 x 3360] [4:3]
15.1 megapixels [4752 x 3168] [3:2]

Recording Image Size | Simultaneous Recording

9.4 megapixels [4096 x 2304] [16:9]
1.4 megapixels [1440 x 1080] [4:3]

Signal System

[AG-AC8P/PJ] 1080/60i, 480/60i
[AG-AC8EJ] 1080/50i, 576/50i
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Compression

AVCHD;MPEG4-AVC/H.264
(AVCHD standard compliant)

Recording/Playback Mode

[AG-AC8P/PJ]
1080/60p [Max. 28Mbps/VBR], (1920x1080/60p)
PH [Max. 24Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HA [Ave. 17Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HG [Ave. 13Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HE [Ave. 5Mbps/VBR], (1440x1080/60i)
PM [Ave. 8Mbps/VBR], (1280x720/60p)
SA [Ave. 9Mbps/VBR], (720x480/60i)
[AG-AC8EJ]
1080/50p [Max. 28Mbps/VBR], (1920x1080/50p)
PH [Max. 24Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HA [Ave. 17Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HG [Ave. 13Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HE [Ave. 5Mbps/VBR], (1440x1080/50i)
PM [Ave. 8Mbps/VBR], (1280x720/50p)
SA [Ave. 9Mbps/VBR], (720x576/50i)

Audio Compression

Dolby Digital (2ch)

Microphone

2ch Stereo Microphone

Speaker

Dynamic Type

Media Remaining Indication

Yes

URL: https://nl.business.panasonic.be/professional-camera/producten-en-accessoires/welkom-bij-ons-proav-assortiment/eva-avccam/ag-ac8

CONTACT
Web: https://nl.business.panasonic.be/professional-camera/contact-us

