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BILDKVALITET  sssstt

FUNKTIONALITET ssssss

ANVÄNDNING ssssst

KVALITETSINTRYCK sssstt

TOTALBETYG ssssst

PANASONIC LUMIX TZ80 
• Typ: 18 Mp kompaktkamera med 1/2,3-tums sensor
• Optik: 30 x zoom 24–720 mm/f3,3–6,4
• Skärm: 7,6 cm LCD-skärm, 1 Mp 
• Sökare: 1,16 Mp LCD
• Egenskaper: Wifi , 10 bilder/s, bildstabilisator, råformat,   
 LCD-sökare, elektronisk 1/16 000s, pekskärm, 4K-video
• Pris: 5 000 kr
• Webb: panasonic.se

Panasonic Lumix TZ80 

DYRAST ÄR BÄST

Blixtsnabb och praktisk resekamera med 
sökare, pekskärm och 4K-video för att för-
eviga semestern. 

Dyrare än de övriga och du ser grumlig-
heter i bilder som tas i dåligt ljus med hög 
ISO. 

   LJUD & BILD TYCKER

Tack vare inbyggd elektronisk sökare, pek-

skärm och inställningsring runt objektivet är 

TZ80 testets mest användarvänliga kamera. 

Lägg därtill blixtsnabb bildhastighet på 10 

bilder i sekunden och 4K-video så inser man 

varför Panasonics kamera kostar lite mer. 

Men det är inte allt. Kameran har Panaso-

nics 4K Photo-funktion som ger möjligheten 

att hämta ut en stillbild i 8,3 megapixlar från 

video som fi lmats i 4K. Dra med pekfi ngret 

över skärmen tills du hittar favoritbilden från 

videoströmmen och välj sedan Spara. Lika 

enkelt är det att fokusera i motivet efter bilden 

är tagen. Post Focus är kanske inte den roli-

gaste funktionen i kameran, men det går att 

välja var någonstans bilden ska vara skarpast 

efter bilden är tagen. 

BILDKVALITET
Entusiaster kommer att uppskatta möjligheten 

att lagra råfi ler, för efterbehandling av bil-

derna. Då kan man själv bestämma färgba-

lans, kontrast, skärpa, vitbalans. Andra foto-

grafer kan tryggt överlåta bildbearbetningen 

åt kameran, för den gör ett bra jobb med brus-

reducering, skärpa, färger och vitbalans. Kon-

trasten är jämnare och detaljskärpan är bättre 

i den dyrare TZ100, men det är inga stora skill-

nader mellan TZ80 och referensmodellen. Det 

är det däremot när det gäller brus. TZ80 klarar 

sig bättre än Canon-kameran och man får 

inget störande brus förrän man passerar ISO 

1600. Då faller skärpan som en sten och 

grumligheter och färgbrus tar över, särskilt i 

bilder som är tagna i lite ljus. 

VÅR ÅSIKT
Den integrerade sökaren är lite större, men 

mycket skarpare än sökaren på Sony-kameran. 

Här går det att programmera fl era av knap-

parna, så att ofta använda funktioner kan 

lyftas fram från menysystemet och startas 

med en snabb knapptryckning. Den fi na pek-

skärmen går inte att vända eller vrida, men i 

övrigt har den lilla kameran fi n ergonomi. Den 

integrerade bildstabilisatorn är testets bästa 

och kameran fokuserar så snabbt och exakt 

att bilderna sällan blir oskarpa. Föga oväntat 

är videokvaliteten en division bättre än i 

Canon- och Sony-kameran, och det är nästan 

bara priset som är något allvarligt minus i 

kanten. 

Testets mest användbara kamera 
kommer från Panasonic. 

Sökare och pekskärm gör att Panasonics kamera 
är den mest användarvänliga. 
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