Full-HD-beelden met de
veelzijdigheid en mobiliteit
voor elke soort gebeurtenis
AG-HMC41

1/4.1 type 3.05-megapixels, progressieve 3MOS-sensor
12x Leica Dicomar zoomlens met optische beeldstabilisator (OIS)
PH-modus van professionele kwaliteit en betrouwbare SDgeheugenkaartopname
Vloeiende, gemakkelijke bediening met een handmatige focusring en
aanraakpaneel
Uitstekende mobiliteit in een kleine behuizing die slechts 0,98 kg
weegt
Verreikende functies omvatten een afneembare XLR-adapter (optie),
golfvormmonitor en camera-afstandsbediening
Opname AVCHD-formaat: Superieure kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid en exclusieve PH-modus De AG-HMC41 is uitgerust met de
beeldverbeterende PH-modus die Panasonic exclusief voor AVCCAM-camcorders heeft ontwikkeld. Hiermee beschikt u over een maximale AVCHDbitsnelheid van 24 Mbps (gemiddeld: 21 Mbps).
Deze modus is ontworpen voor professionele beeldproductie en laat u 1080/25p en 720 progressieve beelden opnemen naast 1080/50i van de 1920 x 1080
HD-beelden op volledig raster van de AG-HMC41. SDHC-geheugenkaart met grote capaciteit n tegenstelling tot videotapes, is er geen cueing nodig met de
SDHC-geheugenkaart omdat de opname automatisch begint in een blanco gedeelte van het geheugen.
U hoeft zich ook geen zorgen te maken over het per ongeluk opnemen over belangrijk filmmateriaal. U kunt ongewenste clips onmiddellijk en ter plaatse
verwijderen om geheugencapaciteit te sparen. Het bewerken na de opname verloopt vloeiend en eenvoudig, zonder dat hiervoor digitalisering nodig is. De
kleine SDHC-geheugenkaart is ook duurzaam. Het bedrijfsbereik ligt tussen -25°C en +85°C. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over harde
temperaturen of condensatie en u hoeft zich nog alleen te concentreren op uw opname. En ook drop-outs en verstopte koppen behoren voortaan tot het
verleden..
Leica Dicomar-lens met 13 elementen in 10 groepen. De nieuw ontwikkelde Leica Dicomar-lens is ideaal voor full-HD-opname. Het nieuwe lenssysteem
gebruikt glas met lage dispersie en asferische lenzen om kleuraberratie te verminderen en de resolutie sterk te verhogen. Het gebruik van een speciaal multicoatingproces zorgt voor een aanzienlijke vermindering van flikkering en schaduwbeelden. Het resultaat: scherpe, frisse, mooi gerenderde beelden met
levendige kleuren, delicate nuances en uitzonderlijke schaduwvorming.
Met deze geavanceerde lens kunt u ook 40,8mm groothoekopnamen maken (35mm lens equivalent) - ongebruikelijk voor een dergelijke compacte eenheid.
Tot 120x zoomvermogen Zelfs bij de zoominstelling van 490 mm (35 mm lens equivalent), is deze geavanceerde 12x optische zoomlens vrij van
beeldverslechtering.

En de AG-HMC41 is ook uitgerust met een digitale zoom die het beeld onmiddellijk vergroot met een van de drie vaste waarden. 2x, 5x of 10x. Gebruik dit
samen met de 12x optische zoomlens en u krijgt een supervergroting die equivalent is met 120x zoom, zonder afname van de lichtintensiteit die optreedt
wanneer u een lensverlenging gebruikt.
De progressieve 3MOS-beeldsensors nemen full-HD beelden op met een totale resolutie van (ca.) 3.05 megapixels [effectieve resolutie bewegende beelden
van (ca.) 2.51 megapixels]. Dit produceert HD-beelden op volledig raster met een hoge resolutie en een voortreffelijke beeldkwaliteit. Omdat elk van de drie
afzonderlijke beeldsensors een van de drie hoofdkleuren van licht (rood, groen en blauw) ontvangt, renderen ze nauwkeurigere beelden en meer
natuurgetrouwe kleuren dan de enkele licht-ontvangende 1MOS-sensor
Klik hier voor een lijst met downloadbare gebruiksaanwijzingen.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 7.2 V (when the battery is used)|DC 7.3 V (when the AC adaptor is used)

Power Consumption

7.8 W (max. when the AG-MYA300G XLR microphone adaptor is connected)|5.8 W
(in standalone condition)

Operating Temperature

0 ¡C to 40 ¡C (32 ¡F to 104 ¡F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (No condensation)

Weight

Approx. 0.99 kg (camcorder only)|Approx. 1.4 kg (including SD Memory Cards,
supplied battery, microphone and XLR adapter)

Dimensions (W x H x D)

136 mm x 135 mm x 304 mm excluding the projection part

Pickup Devices

3MOS (1/4.1-inch progressive modes supported)

Picture Elements

Total: Approx. 3.05 megapixels x 3|Effective (video): Approx. 2.51 megapixels x 3
(16:9)|Effective (still image): Approx. 2.32 megapixels x 3 (4:3),|Approx. 2.65
megapixels x 3 (3:2), Approx. 2.51 megapixels x 3 (16:9)

Lens

LEICA DICOMAR Lens with optical image stabiliser, motorised/manual mode
switching,|12x zoom, F1.8 to 2.8 (f=4.0 mm to 48 mm)|35 mm equivalent (video): 40.8
mm to 490 mm (16:9)|35 mm equivalent (still image): 41.3 mm to 496 mm (3:2,)|40.8
mm to 490 mm (16:9), 45.0 mm to 540 mm (4:3)

Filter Diameter

43 mm

Optical Colour Separation

Prism system

ND Filter

Auto On/Off by IRIS

Minimum Shooting Distance

Approx. 0.9 m

Gain Settings

[Motion image] 0 dB to +24 dB (Variable in 1 dB steps;|USER button allocation; up to
+34 dB using the High Gain setting)|[Still image] 0 dB to 18 dB (Variable in 1 dB
steps)

Shutter Speed (Preset)

[Motion Image] 50i/50p mode: 1/50 sec. to 1/2000 sec. (7 steps)|25p mode 1/25 sec.
to 1/2000 sec (8 steps)|[Still Image] 1/2 sec. to 1/2000 sec (16 steps)

Shutter Speed (Synchro Scan)

50i/50p mode: 1.50.0 sec. to 1/250.0 sec.|25p mode: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec.

Slow Shutter Speed

50i/50p mode: 1/2 sec.., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec.|25p mode: 1/2 sec.,
1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.

Minimum Luminance

Approx. 1 lx (Gain: +34dB, Slow Shutter: 1/2 sec.)

Digital Zoom

2x/5x/10x (Assigned to the USER button, for switching zoom levels.|Only available for
1080/50i, 720/50p, 576/50i)

Recording Format

AVCHD

Recording Media*1

SD Memory Card: 512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12, FAT16)|SDHC Memory Card: 4 GB,
6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32)

RecordingVideo Format

PH mode: 1080/50i, 1080/25p (OVER 50i), 720/50p, 720/25p (over 50p)

Transmission Rate

PH mode: Approx. 21 Mbps (VBR, Max. 24 Mbps)|HA mode: Approx. 17 Mbps
(VBR), HG mode: Approx. 13 Mbps (VBR)|HE mode: Approx. 6 Mbps (VBR)
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Interval Recording*2

1sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 2 min. / OFF

SD Memory Card

Max. recordable clips per card: 900 (after formatting, without removing/inserting the
card)|Max . Playable clips: 1,000 (up to 1,000 clips displayed)

Thumbnail View

Selectable from 20 frames/page, 9 frames/page, and 1 frame/page

Editing Functions

Delete, write-protect

Formatting Function

Yes

Recording Media

SD Memory Card: 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512 MB, 1GB, 2GB
(FAT12, FAT16)|SDHC Memory Card: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
(FAT32)

Recording Pixels

[4:3] 9 megapixels / 8 megapixels / 5 megapixels / 0.3 megapixels |[3:2] 10.6
megapixels / 7 megapixels / 4.5 megapixels|[16:9] 10 megapixels / 6 megapixels / 3.5
megapixels

Quality

Fine/Normal

Flash Function

No

Number of Recordable Still Pictures*3 (Approx.)

[4:3] 6030 (9M 3520 x 2640 pixels)*4|[3:2] 5300 (10.6M 3984 x 2656 pixels)*4|[16:9]
5580 (10M 4224 x 2376 pixels)*4

Video Signals

1080/50i, 720/50p

Component Output

Mini-D x 1, Y: 1.0 V [p-p], 75 ½, PB/PR: 0.7 V [p-p], 75 ½

A/V Output

1.0 V [p-p], 75 ½

Sampling Frequency

48 KHz

Quantization

16 bit

Compression Bit-Rate

PH mode: 384 kbp, HA, HG and HE mode: 256 kbps

Internal Microphone

Stereo microphone

XLR Input

Exclusive terminal for AG-MYA30G

AV Output

Output: 316 mV, 600 ½, 2 ch

Headphone

Stereo mini jack (3.5mm diameter) x 1

Built-in Speaker

20 mm (round) _ 1

External Microphone Input

-70 dBV (Mic sensitivity: -50 dB equivalent, 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)|Stereo mini jack
(3.5 mm diameter) (not compatible with plug-in power microphone

USB

Type B connector (compliant with USB ver. 2.0)

Camera Remote

Super mini jack (2.5 mm diameter) x 1, for zoom and rec start/stop operations|Mini
jack (3.5 mm diameter) x 1, for focus and iris controls

LCD Monitor

2.7 inch, wide LCD colour monitor, Approx. 230,000 pixels)|0.26 inches, wide LCD
colour viewfinder, Approx. 113,000 pixels

Accessories

AC adaptor/charger, 2640mAh battery pack (secure type), AC cable, DC cable (catch
type)|Wireless remote controller with button-type battery, Eye cup, Shoulder
Strap,|Component video cable, AV cable, PIN-BNC conversion plugs, Handle, Touch
pen, CD-ROM, AVCCAM Restorer (Windows PC/Mac)|The following accessories are
attached to the unit:|Lens hood cap and XLR adapter, terminal cover|*1: SDHC/SD
Memory Card (8 MB to 32 GB) can be used for storing/reading scene file and user
file, and reading metadata|*2: Records only in PH mode 1080/25p. The maximum
recording interval is 24 hours.|*3: The number of recordable still pictures varies
depending on the subject and whether both Fine and Normal mode pictures are
included.|*4: Fine mode, using a 32 GB SDHC Memory Card.

View Finder

0.26 inches, wide LCD colour viewfinder, Approx. 113,000 pixels

URL: https://nl.business.panasonic.be/professional-camera/ag-hmc41

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

