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Lumix G Micro Four Thirds كامیراتنظام

DC-GH5S طراز LUMIX® الكامیرا الرقمیة أحادیة العدسة عدیمة المرآة

كامیرا رقمیة أحادیة العدسة عدیمة المرآةالنوعالنوع

وسائط
التسجیل

SDXC بطاقة الذاكرة ،SDHC بطاقة الذاكرة ،SD بطاقة الذاكرة

وسائط
التسجیل

(متوافقة مع بطاقات ذاكرة SDHC/SDXC ذات معیار السرعة UHS-I / UHS-II UHS من الفئة 3 وبطاقات
ذاكرة SDXC ذات معیار سرعة الفیدیو UHS-II من الفئة 60)

حجم مستشعر
الصور

17.3 × 13.0 مم (بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3)

حامل تثبیت
العدسة

Micro Four Thirds حامل عدسات

مستشعر MOS مباشرالنوعمستشعر الصور

إجمالي عدد
وحدات
البكسل

11.93 میجابكسل

وحدات
البكسل الفعالة

بالكامیرا

10.28 میجابكسل

مرشح األلوان األساسیةمرشح األلوان

نظام تقلیل
األتربة

مرشح الموجات فوق الصوتیة

-نظام تثبیت الصورة

نظام
التسجیل

تنسیق
ملف

التسجیل

RAW (14 ، (DCF، Exif 2.31)  JPEG بت / 12 بت)الصور الثابتة

 4K
PHOTO

MP4  (H.264/MPEG-4 AVC، تنسیق الصوت: AAC (قناتان))

الصور
المتحركة

MOV: H.264/MPEG-4 AVC (تنسیق الصوت: LPCM (قناتان 48 كیلوھرتز/16 بت، 48 كیلوھرتز/24
بت*، 96 كیلوھرتز/24 بت*)) *عند توصیل DMW-XLR1 (یتم بیعھ بشكل منفصل).

الصور
المتحركة

H.265/HEVC  ،MP4: H.264/MPEG-4 AVC (تنسیق الصوت: LPCM (قناتان 48 كیلوھرتز/16 بت)،
AAC (قناتان))

الصور
المتحركة

AVCHD تقدمي، AVCHD (تنسیق الصوت:  Dolby Audio  قناتان)

59.94 ھرتز، 50.00 ھرتز، 24.00 ھرتزتردد النظام

4:3  ، 3:2  ، 16:9  ، 1:1 نسبة العرض إلى االرتفاع

https://www.panasonic.com/middleeast/consumer/cameras-camcorders/lumix-g-micro-four-thirds-system.html
https://www.panasonic.com/middleeast/consumer/cameras-camcorders/lumix-g-micro-four-thirds-system/cameras.html
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RAW وRAW+دقیقة وRAW+قیاسیة ودقیقة وقیاسیة *یمكن تحدید حجم RAW من 14 بت أو 12 بت.جودة الصورة

AdobeRGB  ،sRGBمساحة األلوان

حجم
الملف

(وحدات
البكسل) -

الصورة
الثابتة

4:3(L) / 2592×1944(M) / 1824×1368(S) / 3328×2496(4K PHOTO)2760×3680

3:2(L) / 2736×1824(M) / 1920×1280(S) / 3504×2336(4K PHOTO)2560×3840

16:9(L) / 2816×1584(M) / 1920×1080(S) / 3840×2160(4K PHOTO)2256×4016

1:1(L) / 1936×1936(M) / 1360×1360(S) / 2880×2880(4K PHOTO)2752×2752

حجم
الملف

(وحدات
البكسل) -

الصورة
المتحركة

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

4096x2160>59.94p، 150[C4K]>  میجابت في الثانیة (4:2:0 8 بت LPCM) (LongGOP، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

4096x2160>29.97p[C4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

4096x2160>23.98p[C4K]> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

4096x2160>23.98p[C4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3840x2160>59.94p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3840x2160>29.97p [4K]> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3840x2160>29.97p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3840x2160>23.98p [4K]> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3840x2160>23.98p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 59.94،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
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-*****
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 59.94،  100 میجابت في الثانیةp  <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 في الثانیة LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 29.97،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 29.97،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 في الثانیة LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 23.98،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 23.98،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 في الثانیة LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

4096x2160>50.00p [C4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 بت LPCM) (LongGOP، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

،LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>25.00p
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3840x2160>50.00p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3840x2160>25.00p [4K]> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3840x2160>25.00p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 50.00،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM، صوت عالي الدقة)
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/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 50.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 في الثانیة LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 25.00،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 25.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 8 في الثانیة LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

،LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>24.00p
صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

،LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>24.00p
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

3840x2160>24.00p [4K]> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت
عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

3840x2160>24.00p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 24.00،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

،LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 24.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
صوت عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة <[C4K] 4096x2160>59.94p، 150

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

/  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>29.97p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>23.98p

**MP4/  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>23.98p
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بمعدل 59.94
ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>59.94p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>29.97p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

3840x2160>29.97p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM)  / 100 میجابت في الثانیة

(AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>23.98p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

3840x2160>23.98p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM)  / 100 میجابت في الثانیة

(AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

،HEVC)  (AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 10 بت) 72 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>29.97p
(HLG تسجیل

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

،HEVC)  (AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 10 بت) 72 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>23.98p
(HLG تسجیل

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 59.94،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 59.94،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 29.97،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 29.97،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 23.98،  200 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 23.98،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 59.94،  28 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(AAC)



6/26/2019

6/19

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 29.97،  20 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(AAC)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 23.98،  24 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(AAC)

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 150میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>50.00p

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

/  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>25.00p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>50.00p

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>25.00p

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

3840x2160>25.00p [4K]> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت
عالي الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM)  / 100 میجابت في الثانیة

(AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت)

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

،HEVC)  (AAC)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 10 بت) 72 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>25.00p
(HLG تسجیل

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 1920،  200 میجابت في الثانیةx1080>50.00p [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 50.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 1920،  200 میجابت في الثانیةx1080>25.00p [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 25.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 50.00 ،  28 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
 (AAC)

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 25.00 ،  20 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
 (AAC)

**MP4(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>24.00p
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بمعدل 24.00
ھرتز

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

/  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[C4K] 4096x2160>24.00p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 400 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>24.00p

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

100 /  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 150 میجابت في الثانیة  ، <[4K] 3840x2160>24.00p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

 (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 1920،  200 میجابت في الثانیةx1080>24.00p [عالي الدقة بالكامل]>
(LPCM)

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

/  (LongGOP) (LPCM 4:2:2 10 بت) 24.00،  100 میجابت في الثانیةp <1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]> 
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 100 میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

 (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 24.00،  24 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>
(AAC)

AVCHD
AVCHD****تقدمي

59.94 ھرتز

(Dolby)  (LongGOP) 59.94،  28 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>

AVCHD
AVCHD****تقدمي

59.94 ھرتز

<[عالي الدقة بالكامل] 59.94i < 1920x1080،  24 میجابت في الثانیة (LongGOP)  (Dolby) (خرج المستشعر
29.97 إطاًرا في الثانیة)

AVCHD
AVCHD****تقدمي

59.94 ھرتز

<[عالي الدقة بالكامل] 59.94i < 1920x1080،  17 میجابت في الثانیة (LongGOP)  (Dolby) (خرج المستشعر
59.94 إطاًرا في الثانیة)

AVCHD
AVCHD****تقدمي

59.94 ھرتز

(Dolby)  (LongGOP) 23.98،  24 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>

AVCHD
AVCHD****تقدمي

50.00 ھرتز

(Dolby)  (LongGOP) 50.00،  28 میجابت في الثانیةp < 1920x1080 [عالي الدقة بالكامل]>

AVCHD
AVCHD****تقدمي

50.00 ھرتز

<[عالي الدقة بالكامل] 50.00i < 1920x1080، بمعدل 24 میجابت في الثانیة (LongGOP)  (Dolby) (خرج
المستشعر یبلغ 25.00 إطاًرا في الثانیة)

AVCHD
AVCHD****تقدمي

50.00 ھرتز

<[عالي الدقة بالكامل] 50.00i < 1920x1080، بمعدل 17 میجابت في الثانیة (LongGOP)  (Dolby) (خرج
المستشعر یبلغ 50.00 إطاًرا في الثانیة)

الوقت المستمر القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 130 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 130 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :AVCHD [FHD/60p] 
FS12060
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الوقت المستمر القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 130 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 130 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :AVCHD [FHD/60i] 
FS12060

الوقت المستمر القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 120 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 120 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :MP4 [4K/60p] 
FS12060

الوقت المستمر القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 120 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 110 دقائق (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :MP4 [4K/30p] 
FS12060

الوقت الفعلي القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 65 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 65 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :AVCHD [FHD/60p] 
FS12060

الوقت الفعلي القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 65 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 65 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :AVCHD [FHD/60i] 
FS12060

الوقت الفعلي القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 60 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 60 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :MP4 [4K/60p] 
FS12060

الوقت الفعلي القابل للتسجیل
(صورة متحركة)**

H- حوالي 60 دقیقة (الشاشة الخلفیة)، 55 دقیقة (مستكشف العرض المباشر) باستخدام :MP4 [4K/30p] 
FS12060

 WiFiWi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)السلكي

WiFi.بتردد 5 جیجاھرتز في بعض البلدان Wi-Fi ال یتوفر * Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) 

WiFi13-1  ، 36  ، 40  ، 44  ، 48  ، 52  ، 56  ، 60  ، 64  قناة

BluetoothBluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) 

االتصال بكود
االستجابة
السریعة
/ (QR)

االتصال بدون
كلمة المرور

نعم / نعم (إمكانیة التحدید بین التشغیل / إیقاف التشغیل)

مستكشف العرض المباشر من نوع OLED  (3,680  ألف نقطة)النوعمستكشف العرض

100 % تقریبًامجال الرؤیة

1.52 مرة / 0.76 مرة تقریبًا (مكافئ لكامیرا 35 مم) باستخدام عدسة مقاس 50 مم في وضع ما ال نھایة؛ -1.0 م-1التكبیر

21 مم تقریبًا من العدسة العینیةنقطة العین

-4.0 إلى +3.0 (دیوبتر)ضبط الدیوبتر

نعممستشعر العین

سرعة
العرض

120 إطاًرا في الثانیة / 60 إطاًرا في الثانیة

نظام التركیز البؤري التلقائي للتباینالنوعالتركیز البؤري

تقنیة العمق
من التبھیت

(DFD)

نعم
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التركیز
البؤري
الالحق

نعم

تكدیس
التركیز
البؤري

نعم

وضع التركیز
البؤري

AFS (أحادي) / AFF (مرن) / AFC (مستمر) / تركیز بؤري یدوي

وضع التركیز
البؤري

(AF) التلقائي

اكتشاف / تعقب الوجھ/العین / 225 منطقة / متعدد مخصص / منطقة واحدة / دقیق

وضع التركیز
البؤري

(AF) التلقائي

(یتوفر لمس المنطقة بالكامل) (حجم إطار تركیز تلقائي قابل للتحجیم وموضع تركیز تلقائي مرن)

نطاق اكتشاف
التركیز
البؤري

(AF) التلقائي

(ISO100 مكافئة لـ) من 5- إلى 18 (EV) قیمة التعریض الضوئي

مصباح
مساعد

التركیز
البؤري

(AF) التلقائي

نعم

قفل التركیز
البؤري

(AF) التلقائي

((AE) التعریض الضوئي التلقائي/(AF) زر قفل التركیز البؤري التلقائي) نعم

إعداد
مخصص

للتركیز
البؤري

(AF) التلقائي

حساسیة التركیز البؤري التلقائي، حساسیة تبدیل منطقة التركیز البؤري التلقائي، التنبؤ بتحرك الجسم

التركیز البؤري التلقائي للقطة واحدة، التركیز البؤري التلقائي للغالق، التحریر بالضغط حتى المنتصف، التركیزغیر ذلك
البؤري التلقائي السریع، التركیز البؤري التلقائي المستمر (أثناء تسجیل صورة متحركة)، التركیز البؤري التلقائي
لمستشعر العین، التركیز البؤري التلقائي+التركیز البؤري الیدوي، مساعد التركیز البؤري الیدوي، مساعد التركیز

البؤري الیدوي باللمس، التركیز البؤري فائق الدقة، وظیفة التركیز البؤري التلقائي/التعریض الضوئي التلقائي باللمس،
التركیز البؤري التلقائي للوحة اللمس، غالق باللمس

التحكم
في

التعریض
الضوئي

نظام استشعار متعدد الشرائط ذو 1,728  منطقةنظام قیاس الضوء

متعدد / متوسط / موضعيوضع قیاس الضوء

التعریض الضوئي 0-18 (عدسة F2.0، تعادل ISO100)نطاق القیاس

برمجة التعریض الضوئي التلقائي (AE)، التعریض الضوئي التلقائي (AE) مع أولویة فتحة العدسة، التعریضوضع التعریض الضوئي
الضوئي التلقائي (AE) مع أولویة الغالق، یدوي

حساسیة ISO (حساسیة
اإلخراج القیاسي)

الصور الثابتة: تلقائي / ISO ذكي / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800
ISO* (قابلة للتغییر إلى الخطوة 1/3 من قیمة التعریض الضوئي) *25600 / 51200 / 102400* / 204800 /
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ممتد

حساسیة ISO (حساسیة
اإلخراج القیاسي)

وضع الفیدیو اإلبداعي: تلقائي / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 /
ISO* (قابلة للتغییر إلى الخطوة 1/3 من قیمة التعریض الضوئي) *25600 / 51200 / 102400* / 204800

ممتد

ISO
أصلي

مزدوج

ISO أصلي: 400، 2500[عادي]

تلقائي: تلقائي/ VFR) *204800 / *102400 / 51200-160 / *100 / *80: تلقائي/ 80* / 100* / 160-[عادي]
ISO* (*204800 / *102400 / 51200 ممتد

منخفض: تلقائي / *800-160 / *100 / 80 (VFR: تلقائي / 1250-160 / *100 / *80) *ISO ممتد[عادي]

مرتفع: تلقائي / VFR) *204800 / *102400 / 51200-800: تلقائي / 1250-51200 / 102400* /[عادي]
ISO* (*204800 ممتد

[V-LogL]5000 ،800 :أصلي ISO

[V-LogL](25600-320 / تلقائي :VFR) 25600-320 / تلقائي: تلقائي

[V-LogL](2500-320 / تلقائي :VFR) 1600-320 / منخفض: تلقائي

[V-LogL](25600-2500 / تلقائي :VFR) 25600-1600 / مرتفع: تلقائي

[HLG]5000 ،800 :أصلي ISO

[HLG]ممتد ISO* *204800 / *102400 / 51200-320 / تلقائي: تلقائي

[HLG]1600-320 / منخفض: تلقائي

[HLG]ممتد ISO* *204800 / *102400 / 51200-1600 / مرتفع: تلقائي

قیمة التعریض الضوئي (EV) البالغة 1/3 درجة بمعدل ±5 درجات (±3 للصور المتحركة)تعویض التعریض الضوئي

قفل التعریض الضوئي
(AE) التلقائي

((AE) التعریض الضوئي التلقائي/(AF) زر قفل التركیز البؤري التلقائي) نعم

توازن اللونتوازن اللون األبیض
األبیض

AWBc /  AWB / ضوء النھار / غائم / ظل / متوھج / فالش / ضبط اللون األبیض 1، 2، 3، 4 / إعداد درجة
حرارة اللون 1، 2، 3، 4

ضبط توازن
اللون األبیض

معدل انحراف اللون األزرق/الكھرماني، معدل انحراف اللون األرجواني/األخضر

إعداد درجة
حرارة اللون

 100K 10000  فيK-  2500

غالق المستوى البؤريالنوعالغالق

الصور الثابتة: مصباح (30 دقیقة تقریبًا)، 1/8,000 - 60سرعة الغالق

الغالق اإللكتروني: 1/16,000 إلى 1سرعة الغالق

الصور المتحركة: 59.94 ھرتز: 1/16,000  إلى 1/30  ، 50.00 ھرتز: 1/16,000   إلى 1/25 ،  23.98 ھرتز:سرعة الغالق
1/16,000 - 1/24 (عند استخدام المسح المتزامن)

200,000  صورة تقریبًاعمر الغالق
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10 ثواٍن، 3 صور / ثانیتان / 10 ثواٍنالمؤقت الذاتي

التحكم عن
بُعد

التحكم عن بُعد باستخدام وظیفة المصباح بواسطة DMW-RSL1 (یتم بیعھ بشكل منفصل)

مضاھاةالمضاھاة
التعریض
الضوئي
التلقائي
(AE)

3، 5، 7 صور بتعریض ضوئي (EV) یبلغ 1/3، أو 2/3، أو درجة واحدة، بحد أقصى ±3 كقیمة تعریض ضوئي
(EV)، أحادي/متالحق

مضاھاة فتحة
العدسة

3، أو 5، أو كل المواضع بقیمة تعریض ضوئي (EV) تبلغ درجة واحدة

مضاھاة
التركیز
البؤري

1 إلى 999 صورة، یمكن ضبط درجات التركیز البؤري على 10 مستویات

مضاھاة
توازن اللون

األبیض

3 درجات تعریض في محور اللون األزرق/الكھرماني أو في محور اللون األرجواني/األخضر، إعداد درجة حرارة
اللون

سرعة التقاطالتقاط صور متالحقة
الصور

المتالحقة

[14 بت]

سرعة التقاط
الصور

المتالحقة

التركیز البؤري التلقائي على منطقة واحدة (AFS)/التركیز الیدوي (MF): مرتفع (H): 11 إطاًرا/الثانیة، متوسط: 6
H- إطارات/الثانیة (مع طریقة العرض المباشر)، منخفض: إطاران/الثانیة (مع العرض المباشر) *في حالة استخدام

.ES12060

سرعة التقاط
الصور

المتالحقة

التركیز البؤري التلقائي المرن (AFF)/التركیز البؤري التلقائي على منطقة واحدة (AFC): مرتفع (H): 7 إطارات/
الثانیة (مع العرض المباشر)، متوسط: 5 إطارات/الثانیة (مع طریقة العرض المباشر)، منخفض: إطاران/الثانیة (مع

.H-ES12060 العرض المباشر) *في حالة استخدام

سرعة التقاط
الصور

المتالحقة

[12 بت]

سرعة التقاط
الصور

المتالحقة

التركیز البؤري التلقائي على منطقة واحدة (AFS)/التركیز الیدوي (MF): مرتفع (H): 12 إطاًرا/الثانیة، متوسط: 7
H- إطارات/الثانیة (مع طریقة العرض المباشر)، منخفض: إطاران/الثانیة (مع العرض المباشر) *في حالة استخدام

.ES12060

سرعة التقاط
الصور

المتالحقة

التركیز البؤري التلقائي المرن (AFF)/التركیز البؤري التلقائي على منطقة واحدة (AFC): مرتفع (H): 8 إطارات/
الثانیة (مع العرض المباشر)، متوسط: 6 إطارات/الثانیة (مع طریقة العرض المباشر)، منخفض: إطاران/الثانیة (مع

.H-ES12060 العرض المباشر) *في حالة استخدام

عدد الصور
القابلة

للتسجیل

أكثر من 80 صورة تقریبًا (عند وجود ملفات RAW ذات السرعة المحددة)

عدد الصور
القابلة

للتسجیل

UHS-II مع "سرعة SD واستخدام بطاقة بفئة سرعة RAW أكثر من 600 صورة تقریبًا (في حالة عدم وجود ملفات
(."(U3) 3 من الفئة UHS

عدد الصور
القابلة

للتسجیل

(حسب حجم بطاقة الذاكرة وطاقة البطاریة وحجم الصورة والضغط)
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**4K PHOTOسرعة التقاط
الصور

المتالحقة

60 إطاًرا في الثانیة، 30 إطاًرا/الثانیة

معلومات
Exif

(.EXIF 4 تتوافق معK مقصوصة من ملف الصور المتالحقة JPEG كل صورة) نعم

وظیفة وضع
العالمات

نعم (في وضع التقاط الصور المتالحقة بدقة 4K (بدء/إیقاف))

وظیفة
التسجیل
المستمر

نعم (في وضع التقاط الصور المتالحقة بدقة 4K (بدء/إیقاف))

الفالش الخارجي TTL (یتم بیعھ بشكل منفصل)نوع الفالشالفالش

تلقائي*، تلقائي/تقلیل العین الحمراء*، تشغیل إجباري، تشغیل إجباري/تقلیل العین الحمراء، المزامنة البطیئة، المزامنةوضع الفالش
البطیئة/تقلیل العین الحمراء، إیقاف تشغیل إجباري     *لـ iA و +iA فقط.

سرعة
المزامنة

أقل من 1/250 ثانیة

ضبط خرج
الفالش

قیمة تعریض ضوئي (EV) تبلغ 1/3 درجة بمعدل 3±

مزامنة
الفالش

مزامنة الستارة األولى، مزامنة الستارة الثانیة.

المزامنة
لخفض شدة

إضاءة الفالش
وتعویض
التعریض
الضوئي

نعم

نعم (عند استخدام DMW-FL200L / FL360L / FL580L (یتم بیعھ بشكل منفصل))، القناة الالسلكیة: القناة 1/التحكم السلكیًا
القناة 2/القناة 3/القناة 4

مقبس مزامنة
الفالش

نعم

شاشة LCD من نوع TFT مزّودة بمیزة التحكم الثابت باللمسالنوعالشاشة الخلفیة

3.2 بوصات بزاویة حرة (8.0 سم) / نسبة العرض إلى االرتفاع 3:2حجم الشاشة

وحدات
البكسل

1,620  ألف نقطة تقریبًا

100 % تقریبًامجال الرؤیة

السطوع، التباین، التشبع، األحمر-األخضر، األزرق-األصفرضبط الشاشة

التكبیرالعرض المباشر
الرقمي

مرتان، 4 مرات

الصور الثابتة: الحد األقصى 2xالتحویل الفائق
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عن بُعد

التحویل الفائق
عن بُعد

الصور المتحركة: 2.1x (عالي الدقة بالكامل)

مقیاس المستوى، مخطط فعلي لتوزیع األلوان، خطوط إرشادیة (3 أنماط)، خط إرشادي للفیدیو، محدد المركز، تمییزوظائف أخرى
الشاشة (صور ثابتة / صور متحركة)، نمط الشرائط القطریة باألبیض واألسود (صور ثابتة / صور متحركة)

وظیفة اكتشاف
االتجاھات

وظیفة
اكتشاف

االتجاھات

نعم

Q.MENU /  Wi-Fi / تسجیل الفیدیو / مستكشف العرض المباشر/تبدیل الشاشة / نمط مستكشف العرض المباشر/RECزر الوظیفة
شاشة قفل التركیز البؤري التلقائي/التعریض الضوئي التلقائي / تشغیل التركیز البؤري التلقائي / معاینة / تشغیل
التعریض الضوئي التلقائي بضغطة واحدة / التعریض الضوئي التلقائي باللمس / مقیاس المستوى / تعیین منطقة

التركیز البؤري / التحكم في التكبیر / لقطة RAW+JPG واحدة / ضبط الموضع للقطة واحدة / 4K PHOTO للقطة
واحدة / قفل التشغیل / مفتاح تشغیل القرص / نمط الوجھة / نمط الصورة / تحدید مرشح / نسبة العرض إلى االرتفاع /

حجم الصورة / الجودة / حجم بت RAW / AFS/AFF / وضع القیاس / معدل تتابع / 4K PHOTO / المؤقت
الذاتي / مضاھاة / تمییز الظل / i.Resolution /  i.Dynamic / الحد األدنى لسرعة الغالق / التركیز البؤري الالحق
/ HDR / نوع الغالق/ وضع الفالش / ضبط الفالش. / إعداد فالش السلكي / التحویل الفائق عن بُعد / التكبیر الرقمي

/ المثبت / القص المباشر بدقة 4K  / صور متحركة. تنسیق التسجیل / الصور المتحركة جودة التسجیل / معدل
اإلطارات المتغیر / وضع الصورة في التسجیل / المسح المتزامن / عرض الكود الزمني / ضبط مستوى تسجیل

الصوت / ضبط اتجاه ضبط االتجاه / مساعدة عرض HLG  (HDMI) / أشرطة األلوان / نطاق االتجاه / عرض
Desqueeze متغیر / مساعدة عرض HLG / شاشة عرض LUT / شاشة عرض LUT HDMI / تحّول التركیز

البؤري / الوضع الصامت / التركیز فائق الدقة / الرسم البیاني / الخط اإلرشادي / الخط اإلرشادي للفیدیو / نمط
الشرائط القطریة باألبیض واألسود / العرض المباشر أحادي اللون / المعاینة الثابتة / تعزیز العرض المباشر / منطقة

التسجیل / عرض أولویة الفیدیو / التكبیر المتدرج / سرعة التكبیر / الوضع اللیلي / تعویض التعریض الضوئي. /
الحساسیة / توازن اللون األبیض / تشغیل/إیقاف تشغیل كل عنصر في وضع توازن اللون األبیض / تشغیل / إیقاف

تشغیل كل عنصر في نمط الصورة / وضع التركیز البؤري التلقائي/التركیز البؤري الیدوي / مفتاح التسجیل/التشغیل /
إیقاف التشغیل / استعادة إلى اإلعدادات االفتراضیة / قفل حلقة التركیز***** / التثبیت اإللكتروني (الفیدیو)***** /

عرض مستوى تسجیل الصوت*****

Wi-Fi / مستكشف العرض المباشر / تبدیل الشاشة / مفتاح التسجیل/التشغیل / تغییر الفتحة / تشغیل 4K PHOTO /تشغیل
حذف فردي / حمایة / تصنیف 1، 2، 3، 4، 5 / معالجة RAW / حفظ مجموعة 4K PHOTO / نسخ / عرض

Desqueeze متغیر / مساعدة عرض HLG / مساعدة عرض HLG (HDMI) / عرض شاشة LUT / عرض
LUT HDMI / الوضع اللیلي / إیقاف التشغیل / استعادة إلى اإلعدادات االفتراضیة

قیاسیة / زاھیة / طبیعیة / أحادیة اللون / L. Monochrome / L. Monochrome D***** / مشھد / صورةنمط الصورةنمط الصورة
شخصیة / مخصصة Like709  / Cinelike V  / Cinelike D / 4 ،3 ،2 ،1 * / برنامج Log Gamma الھجین *

V-LogL /

*عند تحدید وضع الفیدیو اإلبداعي.نمط الصورة

التحكمالتحكم اإلبداعي
اإلبداعي

معبّر / ارتجاعي / قدیم / إضاءة ساطعة / إضاءة خافتة / بني داكن / أحادي اللون / دینامیكي أحادي اللون / خشن
أحادي اللون* / ناعم أحادي اللون* / فن مثیر لإلعجاب / دینامیكي مرتفع / معالج متقاطع / تأثیر اللعبة / تجمیع

األلعاب / تجاوز البھتان / تأثیر مصغر** / تركیز بؤري ناعم* / خیال / مرشح النجوم* / لون من نقطة واحدة /
ضوء الشمس*

التحكم
اإلبداعي

.C4K/4K للصور فقط. **غیر متاح في تسجیل الفیدیو 4:2:2 بمعدل 10 بت أو تسجیل الفیدیو*

59.94MOV/MP4(LPCM)/FHD/59.94p ھرتزمعدل إطارات متغیر

2، 30، 56، 58، 60، 62، 64، 90، 120، 150، 180، 210، 240 إطاًرا في الثانیة59.94 ھرتز

59.94MOV/MP4(LPCM)/4K/29.97p، MOV/MP4(LPCM)/C4K/29.97p، AVCHD/FHD/29.97p ھرتز

2، 15، 26، 28، 30، 32، 34، 45، 60 إطاًرا في الثانیة59.94 ھرتز
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59.94MOV/MP4(LPCM)/FHD/29.97p ھرتز

2 ،15، 26، 28، 30، 32، 34، 45، 60، 75، 90، 105، 120، 135، 150، 165، 180، 195، 210، 59.94،225 ھرتز
240 إطاًرا في الثانیة

59.94MOV/MP4(LPCM)/4K/23.98p، MOV/MP4(LPCM)/C4K/23.98p، AVCHD/FHD/23.98p ھرتز

2، 12، 20، 22، 24، 26، 28، 36، 48، 60 إطاًرا في الثانیة59.94 ھرتز

59.94MOV/MP4(LPCM)/FHD/23.98p ھرتز

2 ،12، 20، 22، 24، 26، 28، 36، 48، 60، 72، 84، 96، 108، 120، 132، 144، 156، 168، 180، 59.94،192 ھرتز
204، 216، 228، 240 إطاًرا في الثانیة

50.00MOV/MP4(LPCM)/FHD/50.00p ھرتز

2، 25، 46، 48، 50، 52، 54، 75، 100، 125، 150، 200، 240 إطاًرا في الثانیة50.00 ھرتز

50.00MOV/MP4(LPCM)/4K/25.00p، MOV/MP4(LPCM)/C4K/25.00p، AVCHD/FHD/25.00p ھرتز

2، 12، 21، 23، 25، 27، 30، 37، 60 إطاًرا في الثانیة50.00 ھرتز

50.00MOV/MP4(LPCM)/FHD/25.00p ھرتز

2 ،12، 21، 23، 25، 27، 30، 37، 50، 62، 75، 87، 100، 112، 125، 137، 150، 175، 200، 225، 50.00240 ھرتز
إطاًرا في الثانیة

24.00MOV/MP4(LPCM)/C4K/24.00p، MOV/MP4(LPCM)/4K/24.00p ھرتز

2، 12، 20، 22، 24، 26، 28، 36، 48، 60 إطاًرا في الثانیة24.00 ھرتز

24.00MOV/MP4(LPCM)/FHD/24.00p ھرتز

2 ،12، 20، 22، 24، 26، 28، 36، 48، 60، 72، 84، 96، 108، 120، 132، 144، 156، 168، 180، 24.00،192 ھرتز
204، 216، 228، 240 إطاًرا في الثانیة

وضع
متغیر

وضع
 4K

متغیر
(4:3)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3328x2496>59.94p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3328x2496>29.97p> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3328x2496>29.97p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3328x2496>23.98p> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)
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/ **MOV
-*****

بمعدل 59.94
ھرتز

3328x2496>23.98p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3328x2496>50.00p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3328x2496>25.00p> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 50.00
ھرتز

3328x2496>25.00p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

3328x2496>24.00p> ،  400 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت ALL-Intra)  (LPCM، صوت عالي
الدقة)

/ **MOV
-*****

بمعدل 24.00
ھرتز

3328x2496>24.00p> ،  150 میجابت في الثانیة (4:2:2 بمعدل 10 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي
الدقة) / 100 میجابت في الثانیة (4:2:0 بمعدل 8 بت LongGOP)  (LPCM، صوت عالي الدقة)

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>59.94p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  400 میجابت في الثانیةx2496>29.97p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

100 /  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>29.97p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  400 میجابت في الثانیةx2496>23.98p

**MP4
بمعدل 59.94

ھرتز

100 /  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>23.98p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>50.00p

**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  400 میجابت في الثانیةx2496>25.00p
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**MP4
بمعدل 50.00

ھرتز

100 /  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>25.00p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

(LPCM)  (ALL-Intra 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  400 میجابت في الثانیةx2496>24.00p

**MP4
بمعدل 24.00

ھرتز

100 /  (LPCM)  (LongGOP 4:2:2 بمعدل 10 بت) 3328> ،  150 میجابت في الثانیةx2496>24.00p
(LPCM)  (LongGOP 4:2:0 بمعدل 8 بت) میجابت في الثانیة

مستوىوظیفة الصور المتحركة
القاعدة

الرئیسیة

31 مستوى

مستوى
اإلضاءة

8 بت: 0 إلى 255 / 16 إلى 235 / 16 إلى 255

مستوى
اإلضاءة

10 بت: 0 إلى 1023 / 64 إلى 940 / 64 إلى 1023

شاشة شكل
الموجة /

نطاق االتجاه

قابل للتحدید

LUT عرضLUT HDMI شاشة / LUT شاشة عرض

المسح
المتزامن

نعم

العّد: إمكانیة التحدید من بین العّد أثناء التسجیل/العّد المتواصل، وضع الكود الزمني: تحدید طریقة إسقاط اإلطارات/الكود الزمني
عدم إسقاط اإلطارات (عند تحدید تردد النظام [59.94 ھرتز].)

/SS تشغیل
االكتساب

مدة الغالق/ISO / زاویة/ISO / مدة الغالق/دیسیبل

أشرطة
األلوان /

درجة
االختبار
بمعدل 1

كیلوھرتز

نعم (ARIB /  EBU /  SMPTE) / نعم

التحكم في
االنحناء

(Like709 في وضع) نعم

عرض 30 صورة مصغرة، عرض 12 صورة مصغرة، عرض تقویم، التشغیل المكبر (الحد األقصى 16 مرة)،وضع التشغیلالتشغیل
عرض شرائح (الكل / الصور فقط / الفیدیو فقط، یمكن تحدید المدة والتأثیر)، وضع التشغیل (عادي / الصور فقط /
الفیدیو فقط)، الحمایة، التصنیف، تحریر العنوان، تحریر التعرف على الوجھ، معالجة RAW، حفظ مجموعة صور

4K PHOTO ، تقلیل تشویش صور 4K PHOTO ، تركیب اإلضاءة، تنقیح واضح، طابع النّص، نسخ، تغییر
الحجم، القص، التدویر، تقسیم الفیدیو، فیدیو تتابع زمني، إیقاف الفیدیو المتحرك، عرض التدویر، عرض

Desqueeze المتغیر، مساعدة عرض HLG، شاشة عرض LUT، شاشة LUT HDMI، فرز الصور، تأكید
الحذف، إنشاء صور ثابتة من صورة متحركة

أحادي / متعدد أو إلغاءالحمایةحمایة / حذف الصورة

أحادي / متعدد / الكل / باستثناء التصنیفحذف



6/26/2019

17/19

متوافقة مع PictBridgeالطباعة

واجھة
التوصیل

USBSuperSpeed USB 3.1 Gen1 ، USB Type-C

***HDMI4:2:2 بمعدل 10 بت (عند ضبط [جودة التسجیل] على [4:2:2 بمعدل 10 بت] أو عند ضبط [جودة التسجیل] علىعبر الشاشة
[4K/50p]/[4K/60p]/[C4K/50p]/[C4K/60p] وضبط [وضع بت 4K/60p ]/[وضع بت 4K/50p ] على

[4:2:2 بمعدل 10 بت]. عند تحدید الوضع [4K/50p]/[4K/60p]/[C4K/50p]/[C4K/60p] في [جودة
التسجیل]، ال یمكن تسجیل صور متحركة أو صور ثابتة على بطاقة الذاكرة SD في وحدة الكامیرا).

4:2:2 بمعدل 8 بت (عند ضبط [جودة التسجیل] على [4:2:0 بمعدل 8 بت]، باستثناء الوضععبر الشاشة
([4K/50p]/ [4K 60p]/ [C4K/50p]/ [C4K/60p]

4:2:0 بمعدل 8 بت (عند ضبط [جودة التسجیل] على [C4K/60p] /[C4K/50p] /[4K/60p] /[4K/50p] وضبطعبر الشاشة
[وضع بت 4K/60p ]/[وضع بت 4K/50p] على [4:2:0 بمعدل 8 بت].)

تلقائي / 1080i /   1080p /   25p/  30p/  4K  / إیقاف تشغیلعبر الشاشة

تشغیل/إیقاف تشغیل عرض المعلومات (إمكانیة التحدید)عبر الشاشة

مساعد عرض HLG  (HDMI)  تلقائي  / MODE2 /  MODE1  / إیقاف تشغیل (قابل للتحدید)عبر الشاشة

التحویل التلقائي إلى معدل أقلعبر الشاشة

HDMI TypeA / VIERA Link، الصوت: استیریوالتشغیل

59.94 ھرتز: تلقائي 480p  / 720p  / 1080i  /  1080p  /   30p/  4K  /  60p/ 4K /  C4K/30p /  C4K/60pالتشغیل

50.00 ھرتز: تلقائي / 576p /  720p /  1080i /  1080p /  4K/25p /  4K/50p /  C4K/25p /  C4K/50pالتشغیل

24.00 ھرتز: تلقائي / 1080p /  4K/24p /  C4K/24pالتشغیل

الخرج الصوت والفیدیو

φ2.5 مم لوحدة التحكم عن بُعدإدخال وحدة التحكم عن بُعد

میكروفون خارجي / إدخال
جھاز صوت خارجي

φ3.5 مم لمیكروفون خارجي / جھاز صوت خارجي

میكروفون خارجي / إدخال
جھاز صوت خارجي

MIC (طاقة التوصیل) / MIC / LINE قابل للتحدید.

میكروفون خارجي / إدخال
جھاز صوت خارجي

یمكنك تحدید استیریو/تلقائي العدسات/فائق الحساسیة/یدوي عند تركیب DMW-MS2 (یتم بیعھ بصورة منفصلة).

φ3.5 مم لسماعة الرأسخرج سماعة الرأس

استیریو، إلغاء تشویش الریاح: إیقاف التشغیل / منخفض* / قیاسي / عاٍل *عند تركیب DMW-MS2 (یتم بیعھ بشكلالمیكروفون
منفصل).

نعم مع DMW-XLR1 (یتم بیعھ بشكل منفصل)تسجیل الصوت عالي الدقة

أحاديالسماعة

SD الفتحة 1، الفتحة 2فتحة بطاقة
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TC IN/OUT(مرفق) BNC نعم مع كابل محول

اإلنجلیزیة والصینیة (التقلیدیة) والصینیة (المبسطة) والتایالندیة والعربیة والفارسیة والفیتنامیة، والھندیةلغة العرضاللغة

حزمة بطاریة اللیثیوم أیون (7.2 فولت، 1860 مللي أمبیر في الساعة، 14 وات في الساعة) (مرفقة)البطاریةالطاقة

عمر البطاریة
(معیار

(CIPA

440 صور تقریبًا (الشاشة الخلفیة)، 410 صور (مستكشف العرض المباشر)، 1,300 صورة (وضع مستكشف
H-FS12060 العرض المباشر الموفر للطاقة*) مع

عمر البطاریة
(معیار

(CIPA

*بموجب شروط االختبار المحددة بواسطة باناسونیك بناًء على معیار CIPA. عند ضبط وقت التحول إلى وضع
السكون على 1 ثانیة

مقبض
البطاریة

DMW-BGGH5 (یتم بیعھ بصورة منفصلة)

األبعاداألبعاد / الوزن
(العرض ×
االرتفاع ×

العمق)

138.5 × 98.1 × 87.4 مم / 5.45 × 3.86 × 3.44 بوصات (باستثناء األجزاء البارزة)

660 جم / 1.46 رطل تقریبًا (بطاقة SD واحدة والبطاریة والھیكل)الوزن

580 جم / 1.28 رطل تقریبًا (الھیكل فقط)الوزن

درجة الحرارةبیئة التشغیل
أثناء

التشغیل****

-10 درجات مئویة إلى 40 درجة مئویة (14 درجة فھرنھایت إلى 104 درجات فھرنھایت)

نسبة الرطوبة
أثناء التشغیل

رطوبة نسبیة من 10% إلى %80

الملحقات
القیاسیة

LUMIX Tetherالتسجیلالبرنامج

・ یُستخدم ھذا البرنامج للتحكم في كامیرا باناسونیك الرقمیة من الكمبیوتر الشخصي. وھو یتیح لك تغییر اإلعداداتالتسجیل
المختلفة للكامیرا، وإجراء التسجیل عن بُعد، وحفظ الصور المسجلة عن بُعد على الكمبیوتر الشخصي. تحقق من الموقع

أدناه لتنزیل البرنامج وتثبیتھ

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (لنظامي / Windowsالتسجیل
(Mac

التشغیل /
التحریر

・ البرنامج المخصص لتحریر الصور وعرضھا غیر مرفق مع ھذه الكامیرا. للقیام بذلك، یتوفر
PHOTOfunSTUDIO 10.0XE للتنزیل من موقع باناسونیك على الویب باستخدام كمبیوتر متصل باإلنترنت.

التشغیل /
التحریر

(http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html (For Windows

التشغیل /
التحریر

SILKYPIX على جھاز الكمبیوتر مع ھذه الكامیرا. للقیام بذلك، یتوفر RAW ال یتم تضمین برنامج معالجة ملف ・
Developer Studio للتنزیل من موقع Ichikawa Soft Laboratory على الویب باستخدام كمبیوتر متصل

باإلنترنت.

التشغیل /
التحریر

(Windows / Mac لنظام) /http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p

شاحن البطاریة (مھایئ تیار متردد)، مجموعة البطاریة، غطاء الھیكل، غطاء قاعدة التركیب، غطاء العین، غطاءالملحقات القیاسیة
المقبس المتزامن للفالش، غطاء لموصل مقبض البطاریة، كابل توصیل USB، حزام الكتف، حامل الكابل، كابل
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・ یمكن تنزیل إرشادات تشغیل DC-GH5S للمیزات المتقدمة من موقع دعم عمالء LUMIX من باناسونیكالملحقات القیاسیة
باستخدام كمبیوتر شخصي، أو ھاتف ذكي، أو كمبیوتر لوحي متصل باإلنترنت.

** حول تسجیل الصور المتحركة / تسجیل 4K PHOTOمالحظة

- استخدم بطاقة SD من ""فئة السرعة 4"" أو أعلى عند تسجیل الصور المتحركة بصیغة [AVCHD] أو [MP4(أقلمالحظة
من 28 میجابت في الثانیة)].

- استخدم بطاقة بفئة سرعة SD مع ""سرعة UHS-I / UHS-II UHS من الفئة 3 (U3)"" عند تسجیل الصورمالحظة
.[4K PHOTO] أو [VFR] أو [MOV] أو [4K] أو [C4K] بتنسیق [MP4] المتحركة باستخدام

(فئة السرعة SD ھي السرعة القیاسیة في ما یتعلق بالكتابة المستمرة.)مالحظة

- یلزم استخدام فئة سرعة الفیدیو 60 أو أعلى لتسجیل ALL-Intra بمعدل 400M میجابت في الثانیة. یوصىمالحظة
.C4K/4K بتنسیق ALL-Intra مع فئة سرعة الفیدیو 60 أو األعلى لتسجیل فیدیو SD باستخدام بطاقة ذاكرة

- الصور المتحركة MP4 مع [MP4] بصیغة [4K] [C4K]:مالحظة

- عند استخدام بطاقة ذاكرة SDHC: یمكنك متابعة التسجیل بدون انقطاع حتى عند تجاوز حجم الملف 4 جیجابایت،مالحظة
ولكن ملف الصورة المتحركة سیتم تقسیمھ وتسجیلھ/تشغیلھ بشكل منفصل.

- عند استخدام بطاقة ذاكرة SDXC: یمكنك متابعة التسجیل بدون انقطاع حتى عند تجاوز حجم الملف 96 جیجابایتمالحظة
أو كانت المدة تبلغ 3 ساعات و4 دقائق، ولكن ملف الصورة المتحركة سیتم تقسیمھ وتسجیلھ/تشغیلھ بشكل منفصل.

- الصور المتحركة MP4 مع [MP4] بصیغة [FHD]:مالحظة

یمكنك متابعة التسجیل بدون انقطاع حتى عند تجاوز حجم الملف 4 جیجابایت أو كانت المدة تبلغ 30 دقیقة، ولكن ملفمالحظة
الصورة المتحركة سیتم تقسیمھ وتسجیلھ/تشغیلھ بشكل منفصل.

- 4:2:2 بمعدل 10 بت ھو وضع تسجیل إلنتاج األفالم، یلزم فیھ معالجة الفیدیو على الكمبیوتر الشخصي.مالحظة

ال یمكن تشغیل الفیدیو األصلي على التلفزیونات العادیة، وُمسجالت  ™Blu-ray Disc، وُمشغالت Blu-rayمالحظة
.Disc™ 

قد تحدث مشاكل، مثل توقف الصورة، عند التشغیل على ھذه األجھزة.مالحظة

*** بالنسبة إلى إخراج الفیدیو بتنسیق [C4K/60p]  [C4K/50p]  [4K/60p]  [4K/50p]، استخدم كابلمالحظة
."" 4K والموصوف بأنھ ""متوافق مع HDMI الذي یحمل شعار HDMI2.0

**** قد تتوقف الكامیرا عن التسجیل عند استخدامھا في درجة حرارة تشغیل أقل من درجة حرارة التشغیل الموصىمالحظة
بھا أو أعلى منھا: من -10 درجات إلى 40 درجة.

***** یجب تحدیث البرنامج الثابت إلى آخر إصدار 1.1.مالحظة
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