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Beknopte gebruiksaanwijzing
4K Ultra HD Camcorder
Modelnr.

HC-X1500
HC-X2000

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding,
zodat u deze later kunt raadplegen.
Meer gedetailleerde instructies over de bediening zijn beschikbaar in
de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)”.
Deze moet gedownload worden van de website om gelezen te
kunnen worden.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/X2000/
≥ Klik de gewenste taal voor de instellingen aan.
≥ “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” is niet beschikbaar in
Nederlands.
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Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel.
≥ Gebruik de aanbevolen accessoires.
≥ Verwijder de afdekkingen niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

OPGELET!
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere gesloten
ruimte. Zorg voor een goede ventilatie van dit toestel.
≥ Sluit de ventilatieopeningen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen
enzovoort.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel.
De netstekker is de component waarmee de afsluiting plaatsvindt. Installeer dit toestel zo dat de
netstekker bij het optreden van een probleem onmiddellijk uit het stopcontact getrokken kan
worden.
Dit toestel is bedoeld voor gebruik in gematigde klimaten.

∫ Over de batterij
Waarschuwing
Risico van brand, explosie en brandwonden. Niet demonteren, boven 60 oC verhitten of
verbranden.

OPGELET
≥ Explosiegevaar als de batterij onjuist vervangen wordt. Vervang de batterij alleen door
batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.
≥ Neem, wanneer u de batterijen wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw
verkoper en vraag wat de juiste methode voor het weggooien is.

∫ EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat.

∫ Identificatiemarkering van het product
Product

Locatie

4K Ultra HD Camcorder

Onderkant

Netadapter

Onderkant
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∫ Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.
Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten
en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het
huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en
batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met
uw plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij
het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool).
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In
dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetreffende chemische stof.

Verklaring van Conformiteit (DoC)
Bij dezen verklaart “Panasonic Corporation” dat dit product in overeenstemming is met de
essentiële vereisten en andere relevante uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.
Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele DoC bij onze RE producten vanaf
onze DoC server:
http://www.ptc.panasonic.eu
Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Duitsland
Maximum vermogen en werkfrequentiebanden van zender
Type draadloos

Frequentieband
(centrale frequentie)

Maximum vermogen
(dBm e.i.r.p.)

WLAN

2412-2462 MHz

13 dBm
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Opmerking over de energiebeheerfunctie die gespecificeerd is onder de VERORDENING VAN
DE COMMISSIE (EG) nr. 1275/2008 ter implementatie van Richtlijn 2009/125/EG van het
Europees Parlement en van de Raad.
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om gebruikt te worden in een zendstation en/of een
gelijkaardige omgeving.
Dit apparaat is niet uitgerust met een energiebeheerfunctie of de energiebeheerfunctie is UIT
gezet omdat deze om onderstaande redenen belemmert dat het apparaat het doel bereikt
waarvoor het beoogd is.

1.

Als het apparaat een studiocamera, een weercamera, een mixer of een andere processor is:
Een energiebeheerfunctie kan tot gevolg hebben dat het apparaat tijdens de opname, of
als de zender in de lucht is, plotseling stopt.

2.

Als het apparaat een studiomonitor is:
Een energiebeheerfunctie kan tot gevolg hebben dat een video niet bekeken kan worden
wegens de bevestiging of een signaal normaal is, of als het signaal verloren gegaan is.

3.

Als het apparaat een camera-recorder is:
Een professionele camera-recorder moet op ieder gewenst moment snel kunnen starten
maar een energiebeheerfunctie zal de tijd verlengen die nodig is om de werking vanuit de
stand-by-modus te hervatten.

Netadapter
Sluit de netstekker af van het netstopcontact wanneer hij niet gebruikt wordt.

Voor meer informatie over de energie-efficiëntie van het product kunt u op onze website,
www.panasonic.com, het modelnummer in het zoekvenster typen.

∫ Waarschuwingen voor gebruik
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de opname of vervorming van het beeldmateriaal
tengevolge van sterke magnetische velden rond luidsprekers of grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan
een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
naar behoren werkt, dient u dit toestel uit te schakelen en de accu te verwijderen, of de
netspanningsadapter los te maken, en vervolgens de accu weer terug te plaatsen of de
netspanningsadapter weer aan te sluiten. Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
hebben voor beeld en/of geluid.
Til dit toestel niet op aan de handgreep wanneer het statief nog aangesloten is.
≥ Als het statief aangesloten is, zal het gewicht daarvan ook op de handgreep van het toestel
drukken. De handgreep zou dan kunnen breken en de gebruiker kunnen verwonden.
≥ Wanneer u het toestel met aangesloten statief wilt meenemen, houd het dan vast aan het statief.

4

DVQX2027 (DUT)

HC-X1500_X2000-DVQX2027_dut.book

5 ページ ２０２０年１月８日

水曜日

午後２時１０分

Veiligheidsinstructies

Het toestel niet rondzwaaien, schudden, of aan de handgreep ophangen.
≥ Het toestel niet aan de handgreep laten zwaaien, schudden of stoten. Als hard tegen de
handgreep gestoten wordt, kan het toestel beschadigd raken of kan persoonlijk letsel ontstaan.
Laat het koord niet over de grond slepen en zorg ervoor dat het geen ander aangesloten
koord mee trekt.
≥ Als u met uw voeten achter het snoer blijft haken, zal het beschadigd raken en zo kan er
brand of een elektrische shock veroorzaakt worden en dit kan tot letsel leiden.
Als dit toestel ingeschakeld is, gebruik het dan lange tijd niet in rechtstreekse aanraking
met de huid.
≥ Als dit toestel lange tijd gebruikt wordt, gebruik dan een ondersteuning zoals een statief. Er
kunnen brandwonden veroorzaakt worden als een onderdeel van dit toestel met een hoge
temperatuur, of hete lucht uit de ventilatie-openingen op de voorkant van de handgreep,
gedurende lange tijd in rechtstreeks contact met de huid komen.
Aansluiten op een computer
≥ Een USB2.0-kabel wordt niet bij het toestel geleverd. Gebruik een in de handel verkrijgbare
generieke USB-kabel voor USB2.0.
Indien dit mogelijk is, raden wij aan een kabel met een lengte van 1,5 m of korter te
gebruiken.
Aansluiten op een TV
≥ Gebruik een in de handel verkrijgbare High Speed HDMI-kabel. Indien dit mogelijk is, raden
wij aan een kabel met een lengte van 3 m of korter te gebruiken.
Gebruik van een hoofdtelefoon
≥ Buitensporige geluidsdruk door gebruik van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
gehoorschade veroorzaken.
≥ Het lang luisteren op vol volume kan schade aan het gehoor van de gebruiker veroorzaken.

∫ Let op voor de lens en de zoeker
Richt de lens of de zoeker niet op de zon of sterk licht. Als u dit wel doet, kan het apparaat
defect raken.

∫ Batterijen die met dit toestel gebruikt kunnen worden (Met ingang van januari
2020)
Er kunnen Panasonic AG-VBR59/VW-VBD58-batterijen met dit product gebruikt worden.
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het originele
product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde
veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen. Het
is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij wijzen u erop dat wij niet
aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van
namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u een
originele accu van Panasonic te gebruiken.
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∫ De symbolen op dit product (inclusief de accessoires) geven het volgende
weer:
AC
DC
ON

Í

Stand-by
Klasse II uitrusting (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)
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Handelsmerk
≥ Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” en het “AVCHD Progressive”logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony
Corporation.
≥ Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio, en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
≥ De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
≥ LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica
Microsystems IR GmbH en DICOMAR is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica Camera AG.
≥ Screenshots worden gebruikt volgens de richtlijnen van
Microsoft Corporation.
≥ iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die
geregistreerd zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen.
≥ Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van
Google LLC.
≥ Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een certificatiemerk van Wi-Fi
Alliance®.
≥ Het Wi-Fi Protected Setup™-logo is een certificatiemerk van Wi-Fi Alliance®.
≥ “Wi-Fi®” is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
≥ “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” en “WPA2™” zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.
≥ Alle andere namen, bedrijfsnamen, productnamen, enz., die in deze gebruiksaanwijzing
staan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Licentie
Dit product is in licentie gegeven onder AVC-octrooiportefeuille voor persoonlijk gebruik door
een consument of voor ander gebruik waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen, om: (i)
video’s te coderen in overeenstemming met de AVC-norm (“AVC Video”) en/of (ii) AVC-video’s
te decoderen die gecodeerd werden door een consument in persoonlijke activiteiten en/of die
verkregen werden van een video provider met een licentie om AVC-video’s te verstrekken.
Voor ieder ander gebruik zal geen licentie verstrekt of geïmpliceerd worden. Meer informatie
kan verkregen worden van MPEG LA, L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com
≥ Er wordt een aparte licentieovereenkomst met MPEG-LA vereist om met dit product op een
geheugenkaart op te nemen en die kaart onder eindgebruikers te verspreiden voor winst. De
hier vermelde eindgebruiker duidt op een persoon of een organisatie die inhoud voor
persoonlijk gebruik hanteert.
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Software-informatie over dit product
Dit product bevat de volgende software:
(1) de software die onafhankelijk ontwikkeld is door of voor Panasonic Corporation,
(2) de software die eigendom is van een derde partij en waarvan de licentie behoort tot
Panasonic Corporation,
(3) de software waarvan de licentie onder de GNU General Public License, Version 2.0 (GPL
V2.0) valt,
(4) de software waarvan de licentie onder de GNU LESSER General Public License, Version
2.1 (LGPL V2.1) valt en/of
(5) open bron-software dat verschilt van de software waarvan de licentie onder de GPL V2.0
en/of LGPL V2.1 valt.
De software die gecategoriseerd is als (3) - (5) wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal
blijken te zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs de garantie van
VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Raadpleeg voor details de licentievoorwaarden die weergegeven worden door de volgende
methode te gebruiken:
1)

Selecteer het menu [ANDERE] → [USB-APPARAAT] → [SERVICE MODUS] → [JA].
Selecteer “LICENSE.TXT” in de externe drive die door de computer herkend wordt.

Na minstens drie (3) jaar vanaf de levering van dit product zal Panasonic aan alle derde
partijen die contact met ons opnemen via de hieronder verstrekte contactinformatie een
complete machine-leesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken die onder
GPL V2.0 of LGPL V2.1 gedekt wordt, evenals de bijbehorende copyrightvermelding daarvan,
tegen een bedrag dat de daadwerkelijke uitvoering van de distributie van de broncode niet
overschrijdt.
Contactinformatie: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
De broncode en de copyrightvermelding zijn tevens gratis beschikbaar op onze website
hieronder.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
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Lezen van dit document
∫ Modellen die in deze gebruiksaanwijzing beschreven worden
≥ Dit document beschrijft de werking van de modellen HC-X1500 en HC-X2000.
≥ De illustraties van de producten, de menuschermen, enz., kunnen afwijken van de huidige
artikelen.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt, zijn de schermweergave en illustraties van het
toestel die van de HC-X2000.
≥ De functies van de modellen verschillen. Houd er rekening mee dat de onderdeelnummers
van de modellen die de functies ondersteunen getoond worden.
≥ Misschien zijn niet alle modellen beschikbaar, afhankelijk van de verkoopregio.
≥ Modelnummers worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt afgekort:
Modelnummer

Afkorting die in deze gebruiksaanwijzing gebruikt wordt

HC-X1500

X1500

[X1500]

HC-X2000

X2000

[X2000]

∫ Conventies die in deze handleiding gebruikt worden
≥ Woorden en zinnen tussen de haakjes [ ] duiden op inhoud die op het LCD-scherm
weergegeven wordt.
≥ Woorden en zinnen tussen de haakjes < > duiden op ontwerptekst die op dit toestel gebruikt
wordt, zoals de namen van knoppen.

∫ Referentiepagina's
≥ De referentiepagina's in dit document worden aangeduid met (l 00).

∫ Terminologie
≥ Het batterijpakket wordt beschreven als "batterij".
≥ De SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden in de tekst als “SD-kaart” of
"geheugenkaart" aangeduid, tenzij anders aangegeven wordt.
≥ Beelden die met één opnamehandeling gecreëerd zijn, worden "clip" genoemd.
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Inhoudsopgave
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Voordat het toestel gebruikt wordt
∫ Controleer altijd, voordat het toestel gebruikt wordt, of de interne batterij niet
leeg is en stel de datum/tijd in.
De datum van de interne klok van het toestel wordt gereset op 1 januari 2020 als de interne
batterij leeg is. Dit kan tot gevolg hebben dat de metadata van de clip niet correct worden
opgenomen en dat de clip mogelijk niet correct weergegeven wordt op het miniatuurscherm.
Sluit de netadapter aan op het hoofdtoestel of plaats een batterij wanneer de interne batterij
opgeladen wordt.
De instelling van datum/tijd op het hoofdtoestel wordt gehandhaafd gedurende ongeveer 6
maanden wanneer het toestel ongeveer 24 uur in deze staat blijft.
(wordt zelfs opgeladen wanneer de stroom ingeschakeld is)
Raadpleeg voor details over de instelling van de tijdzone en datum/tijd [TIJDSZONE] (l 19)
en [KLOKINST.] (l 19).

∫ Wanneer dit product in regen of sneeuw gebruikt wordt, of op het strand, wees
dan voorzichtig en let op dat geen water in de camera terecht komt.
Water kan de camera en de geheugenkaart schade berokkenen. (Reparatie is misschien
onmogelijk)

∫ Let op en zorg dat zand en/of stof niet in de camera terechtkomen wanneer de
camera op het strand, enz., gebruikt wordt.
Zand en stof kunnen de camera en de geheugenkaart schade berokkenen. (Wees voorzichtig
wanneer u de geheugenkaart plaatst of verwijdert)

∫ Netadapter en batterij
≥ Het laden kan langer duren, of het laden lukt niet, als de temperatuur van de batterij extreem
hoog of extreem laag is.
≥ Er kan ruis ontstaan in de radio als het toestel vlakbij een radio gebruikt wordt (vooral bij AMontvangst). Bewaar een afstand van 1 m of meer bij het gebruik.
≥ Er kan een trillend geluid in de netadapter ontstaan tijdens het gebruik, maar dit is geen
storing.
≥ Trek na het gebruik altijd de stekker uit het netstopcontact. (Er wordt stroom verbruikt van
ongeveer 0,1 W door de netadapter zelf, als die verbonden blijft)
≥ Zorg ervoor dat het aansluitgedeelte van de netadapter of de batterij niet vuil wordt.
Installeer het apparaat vlakbij het netstopcontact zodat het afsluitsysteem (stekker)
gemakkelijk bereikbaar is.

∫ Laadlampje tijdens laden
Wanneer het laadlampje knippert, dient men met het volgende rekening te houden:
Knippert ongeveer 4 seconden lang (ong. 2 seconden aan, ong. 2 seconden uit):
≥ Wanneer de batterij overontladen is of de temperatuur van de batterij te hoog of te laag is.
Hij kan geladen worden maar het kan enkele uren duren om het laden normaal te voltooien.
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≥ Wanneer het normale laden eenmaal start, brandt het laadlampje groen. Echter, afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden, kan het laadlampje zelfs tijdens het normale laden
knipperen met intervallen van ong. 4 seconden, tot het laden voltooid is.
Knippert ongeveer 0,5 seconde lang (ong. 0,25 seconden aan, ong. 0,25 seconde uit):
≥ De batterij is niet geladen. Haal de batterij uit het toestel en probeer hem weer te laden.
≥ Controleer of de aansluitingen van het toestel of de batterij niet vuil zijn of bedekt worden
door niet ter zake doende voorwerpen en sluit de batterij opnieuw correct aan.
Is een onbekend voorwerp of vuil aanwezig, schakel het toestel dan eerst uit alvorens het te
verwijderen.
≥ De batterij of de omgeving hebben een extreem hoge of extreem lage temperatuur. Wacht
tot de temperatuur opnieuw een geschikt niveau bereikt heeft en probeer opnieuw te laden.
Als het laden nog steeds niet lukt, zou het een fout in het hoofdtoestel, de batterij of de
netadapter kunnen betreffen.
Uit:
≥ Laden is voltooid.
≥ Indien het statuslampje uit blijft en het laden is niet klaar, dan kan er een fout in het toestel,
de batterij of de netadapter zijn.
≥ Als de werktijd erg kort is, ook nadat de batterij opnieuw geladen is, dan is de batterij
uitgeput. Koop een nieuwe batterij.

∫ Geheugenkaarten
≥ Het oppervlak van dit toestel of de geheugenkaart kan een beetje heet worden na langdurig
gebruik maar dit is geen storing.
≥ De hoeveelheid geheugen die op het label van de geheugenkaart staat, is de totale
hoeveelheid geheugen zoals hieronder vermeldt wordt:
j Capaciteit om het auteursrecht te beschermen en te beheren
j Capaciteit die gebruikt kan worden als gewoon geheugen in het toestel of in een PC.
≥ Niet hard tegen de geheugenkaart stoten, niet buigen, niet laten vallen.
≥ De gegevens op de geheugenkaart kunnen in de volgende gevallen vernietigd of gewist worden:
j Elektrische ruis of statische elektriciteit
j Storing van het toestel of van de geheugenkaart
≥ Voer niet de volgende handelingen uit wanneer u de geheugenkaart wilt inschakelen
(toegangslampje kaart 1/toegangslampje kaart 2 knipperen oranje):
j De geheugenkaart verwijderen
j De batterij of de netadapter losmaken zonder het hoofdtoestel uit te schakelen
j Trillingen of stoten veroorzaken

∫ Pas op dat u het hoofdtoestel niet laat vallen wanneer u de camera draagt.
≥ Hard stoten zal het hoofdtoestel beschadigen waarna het mogelijk niet correct werkt.
≥ Houd de handgreep* of greep vast wanneer u de camera draagt en hanteer hem voorzichtig.
* De handgreep kan gebruikt worden wanneer de handgreepeenheid ( X2000 bijgeleverd,
X1500 optioneel) bevestigd is.

∫ Breng geen insectendodende middelen of vluchtige materialen op de camera aan.
≥ Het hoofdtoestel kan vervormd raken of de lak kan afbladderen wanneer insectendodende
middelen of vluchtige materialen aangebracht worden.
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∫ Laat de camera niet langdurig in contact met rubber of vinyl.
∫ Sluit na het gebruik de batterij af of sluit de netkabel af van het netstopcontact.
∫ Kenmerken batterij
De batterij is een oplaadbare lithium-ion batterij. Hij produceert elektrische energie via een
interne chemische reactie. Deze chemische reactie ondergaat de effecten van de
omgevingstemperatuur en vochtigheid. De bruikbare tijd van de batterij wordt korter wanneer
de temperatuur hoger of lager wordt. Bij gebruik in een omgeving met extreem lage
temperaturen kan hij slechts ongeveer 5 minuten gebruikt worden.
Wanneer de batterij in een extreem warme omgeving is, zal de veiligheidsfunctie ervan in
werking treden en kan het toestel tijdelijk niet gebruikt worden.

∫ Na het toestel gebruik te hebben, moet u de batterij verwijderen.
Verwijder de batterij veilig uit de camera.
(Er wordt een minieme hoeveelheid stroom verbruikt, zelfs als de camera uitgeschakeld is
wanneer de batterij bevestigd gebleven is)
De batterij zal overontladen raken en kan onbruikbaar worden, zelfs als batterij geladen is
terwijl hij lange tijd geplaatst gebleven is.
Verwijder de batterij niet wanneer de stroom ingeschakeld is.
Schakel de stroom uit en verwijder de batterij nadat het werkingslampje volledig uitgegaan is.

∫ Behandel de batterijaansluiting met zorg.
Zorg ervoor dat stof of onbekende deeltjes niet op de batterijaansluiting terechtkomen.
Controleer of de batterij en het aansluitgedeelte ervan niet vervormd zijn wanneer de batterij
per ongeluk gevallen is.
Monteer geen vervormde batterij in de camera. Dit kan de camera beschadigen.

∫ Voorzorgsmaatregelen bij het weggooien of aan anderen afdanken van
geheugenkaarten.
Het formatteren van geheugenkaarten of het wissen van gegevens met gebruik van de
functies van het toestel of een computer zullen alleen de informatie van het bestandsbeheer
veranderen: het zal de gegevens op de kaarten niet volledig wissen.
Er wordt aanbevolen de gegevens volledig als volgt te wissen wanneer kaarten worden
weggegooid/afgedankt.
≥ Vernietig daadwerkelijk de geheugenkaart zelf
≥ Wis de gegevens in de geheugenkaart volledig met gebruik van een in de handel
verkrijgbare software voor het wissen van gegevens voor de PC, enz.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beheer van gegevens die op hun geheugenkaart
opgeslagen zijn.
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∫ LCD-monitor en zoeker
≥ Soms ontstaat condens op het LCD-paneel van de LCD-monitor op plaatsen die
blootgesteld worden aan extreme temperatuurverschillen. Als dit gebeurt, veeg de condens
er dan af met een zachte, droge doek.
≥ Raak de LCD-monitor niet met uw nagels aan en wrijf of druk er niet krachtig op.
≥ De LCD-monitor zal iets donkerder dan normaal zijn onmiddellijk nadat de stroom
ingeschakeld is wanneer de camera erg koud is. De helderheid wordt weer normaal
wanneer de interne temperatuur stijgt.
≥ De LCD-monitor en de zoeker worden beheerd met hoge precisie zodat minstens 99,99%
van de punten effectieve pixels zijn en 0,01% of minder ongeldige pixels zijn die altijd verlicht
zijn. dit is geen storing en heeft geen invloed op wat dan ook van de opgenomen beelden.
≥ Als het LCD-beschermvel aangebracht is, kan het scherm moeilijk zichtbaar zijn of wordt de
aanraking moeilijk herkend.

∫ Condensvorming (als de lens, de zoeker of de LCD-monitor beslagen zijn)
Condens treedt op wanner er een verandering in temperatuur of vochtigheid is, zoals wanneer
het toestel van buiten of van een koude ruimte naar een warme ruimte meegenomen wordt.
Wees voorzichtig omdat de lens, de zoeker of de LCD-monitor vuil, beschimmeld of
beschadigd kunnen raken.
Wanneer het toestel meegenomen wordt naar een plaats met een andere temperatuur en het daar
kan acclimatiseren op de kamertemperatuur van bestemming gedurende ongeveer 1 uur, dan kan
condens worden voorkomen. (Wanneer het temperatuurverschil groot is, doe het toestel dan in een
plastic zak of iets dergelijks, laat de lucht uit de tas ontsnappen en sluit de zak hermetisch.)
Wanneer condens is opgetreden, verwijder dan de batterij en/of de netadapter en laat het
toestel zo rusten gedurende ongeveer 1 uur. Wanneer het toestel zich aangepast heeft aan de
omgevingstemperatuur zal de wasem vanzelf verdwijnen.

∫ Voorzichtig met laserstraling
De MOS-sensor kan beschadigd raken als hij blootgesteld wordt aan laserstraling.
Wees voldoende voorzichtig om te voorkomen dat laserbundels de lens raken wanneer
opnames gemaakt worden in een omgeving waarin laserapparatuur gebruikt wordt.

∫ Behandeling van clips
Clips die opgenomen zijn met andere apparaten dan dit toestel worden niet door dit toestel
ondersteund.

∫ Systeemfrequenties
U kunt de systeemfrequentie (59,94 Hz/50,00 Hz) voort dit toestel wijzigen door het menu te
gebruiken.
≥ Als AVCHD-clips opgenomen zijn, is het niet mogelijk om dezelfde geheugenkaart met
verschillende systeemfrequenties te gebruiken. Als de systeemfrequentie veranderd is,
gebruik dan een andere geheugenkaart.
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∫ Houd rekening met de volgende punten:
≥ Als u van plan bent belangrijke beelden op te nemen, maak dan van tevoren wat
proefopnames om te controleren of zowel beeld als geluid normaal opgenomen worden.
≥ Panasonic zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn als video- of audio-opnames mislukken als
gevolg van een storing van het toestel of de geheugenkaart tijdens het gebruik.
≥ Stel de kalender (datum/tijd van de interne klok) en de tijdzone in of controleer de instelling
voorafgaand aan de opname. Dit zal van invloed zijn op het beheer van de opgenomen inhoud.

∫ Vrijstelling van aansprakelijkheid
Panasonic is op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot het volgende:
1 Incidentele, speciale of gevolgschade die rechtstreeks of onrechtstreeks door het
toestel veroorzaakt wordt

2
3
4
5
6

7

Beschadigingen, breuken van het toestel, enz., veroorzaakt door verkeerd gebruik
of onachtzaamheid van de klant
Wanneer de demontage, reparatie of wijziging van het toestel door de klant
uitgevoerd wordt
Ongemakken, schadeberokkening of beschadigingen doordat men niet in staat was
de video op te nemen en/of af te spelen wegens ongeacht welke reden met inbegrip
van storing of slechte werking van het toestel
Ongemakken, schadeberokkening of beschadigingen als gevolg van slechte werking
van het systeem in combinatie met de uitrusting van ongeacht welke derde partij
Een aansprakelijkheidsclaim of iedere claim inzake een privacyschending door een
individu of een groep die het onderwerp van de door de klant opgenomen video was (met
inbegrip van het opnemen), die om ongeacht welke reden openbaar gemaakt is (met
inbegrip van het gebruik met de gebruikersauthenticatie van het netwerk UIT geschakeld)
De geregistreerde informatie is verloren gegaan om ongeacht welke reden (met
inbegrip van het initialiseren van dit toestel omdat de authenticatie-gegevens, zoals
gebruikersnaam of password, vergeten was)

∫ Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het netwerk
Aangezien dit toestel gebruikt wordt terwijl het met een netwerk verbonden is, kan men te
maken krijgen met de volgende misdragingen:
1 lekken of verspreiden van informatie via het toestel
2 Frauduleuze werking van het toestel door een kwaadwillende derde partij
3 Obstructie en/of stoppen van het toestel door een kwaadwillende derde partij
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voldoende maatregelen op het gebied van de
veiligheid van het netwerk te treffen, met inbegrip van het volgende, om schade te voorkomen
als gevolg van dergelijke misdragingen. Houd er rekening mee dat Panasonic op geen enkele
wijze aansprakelijk is voor schade die door dergelijke misdragingen veroorzaakt wordt.
≥ Gebruik het toestel met een netwerk waarin de veiligheid verzekerd wordt door het gebruik
van een firewall, enz.
≥ Wanneer het toestel gebruikt wordt in een systeem waarin een PC verbonden is, controleer
dan of het controleren en verhelpen van infecties door computervirussen en schadelijke
programma's regelmatig uitgevoerd wordt.
≥ Om schadelijke aanvallen te voorkomen, gebruikt u het authenticatiesysteem en verandert u
de standaard instellingswaarden door 8 tekens of meer te gebruiken, met 3 of meer soorten
tekens voor de authenticatie-gegevens (zoals gebruikersnaam en password), zodat een
derde partij uw authenticatie-informatie niet kan raden.
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≥ Sla de authenticatiegegevens (gebruikersnaam, password, enz.) op passende wijze op
zodat ze niet zichtbaar zijn voor een derde partij.
≥ Verander de authenticatiegegevens (gebruikersnaam, password, enz.) regelmatig en
gebruik niet dezelfde authenticatiegegevens van andere accounts.
≥ Om te voorkomen dat de instellingsgegevens in het toestel naar het netwerk lekken, moeten
maatregelen getroffen worden zoals het beperken van de toegang met
gebruikersauthenticatie, enz.
≥ Installeer het toestel niet op een plaats waarin de kabel, enz., gemakkelijk beschadigd kan
raken.

∫ Veiligheid
Let op dat het toestel of de geheugenkaart niet gestolen worden, kwijt raken of
veronachtzaamd worden. Houd er rekening mee dat Panasonic niet aansprakelijk is voor
lekken, vervalsing of verlies van informatie die veroorzaakt is door het toestel of de
geheugenkaart.

∫ Het product laten repareren of verkopen/afdanken
≥ Nadat u eerst gekeken heeft of er persoonlijke informatie is, moet u er zeker van zijn dat u
de informatie in dit toestel die persoonlijke informatie bevat wist, met inbegrip van de
instellingen van de draadloos LAN-verbinding, enz., die u in dit toestel geregistreerd of
ingesteld heeft, door gebruik te maken van de volgende menu-instellingen:
j [NETWERK]-menu → [UTILITY] → [NETWERK INITIALISEREN]
j [ANDERE]-menu → [MENU INITIALISEREN]
≥ Verwijder de geheugenkaart uit dit toestel wanneer u het laat repareren.
≥ De instellingen kunnen naar de fabrieksinstellingen teruggekeerd zijn nadat het toestel
gerepareerd is.
≥ Neem contact op met de verkoper bij wie u dit toestel gekocht heeft of met Panasonic als
bovenstaande handelingen niet mogelijk zijn wegens een slechte werking.
≥ (Voor X2000 )
Wanneer om reparatie van de handgreepeenheid verzocht wordt, vraag dan om ook om een
reparatie van de videocamera omdat de oorzaak van het probleem zich in de videocamera
kan bevinden.
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Accessoires/Optionele accessoires
Accessoires
Raadpleeg voor details over procedures, zoals voor het monteren van accessoires, de
overeenkomstige beschrijvingen in “Hoofdstuk 1 Overzicht” → “Accessoires” van de
Gebruiksaanwijzing (PDF-versie).
Controleer de accessoires alvorens dit toestel in gebruik te nemen.
De productnummers zijn correct met ingang van januari 2020. Deze kunnen onderhevig zijn
aan veranderingen.
Batterijpak (l 29)

Oculairkap (l 33)

AG-VBR59

DVZE1040Z

Netadapter (l 30)

∫ Voor X2000

SAE0011A

De volgende accessoires zijn ook bijgeleverd:
Handgreepeenheid (l 27)

Netkabel (l 30)
≥Voor netadapter

A K2CT2YY00095
B K2CQ2YY00117





VW-HU1
≥Voor aankoop
als een
bijgeleverd
accessoire
gebruikt u
onderdeel nummer 1KC1VWHU1EK bij de
bestelling.
1AC2HCX2500Z
Microfoonhouder

Lenskap
DVYE1189Z
≥Voorbevestigd op het
hoofdtoestel.

≥De montageschroeven van
de microfoonhouder zijn bij
de microfoonhouder
geleverd.

Montageschroeven microfoonhouder
1PP1HCX2500Z
≥Lengte 12 mm (×2)
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@ OPMERKING
0 Verwijder op passende wijze de netkabeldop (indien bevestigd) en de verpakkingsmaterialen
nadat het product eruit genomen is.

Optionele accessoires
Sommige optionele accessoires kunnen in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
De productnummers zijn correct met ingang van januari 2020. Deze kunnen onderhevig
zijn aan veranderingen.
¥ Batterijlader (AG-BRD50)
¥ Batterijpak (AG-VBR59, VW-VBD58)
¥ LED videolicht (VW-LED1E)
¥ Stereo microfoon (VW-VMS10E)
¥ Eenrichtingsmicrofoon (AG-MC200G)*
¥ Handgreepeenheid (VW-HU1)
* Handgreepeenheid ( X2000 bijgeleverd, X1500 optioneel (VW-HU1)) vereist.
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Wanneer de stroom voor de eerste keer
ingeschakeld wordt
De tijdzone, datum en tijd zijn niet ingesteld wanneer het toestel verzonden wordt.
[TIJDSZONE] wordt op de LCD-monitor weergegeven wanneer de stroom voor de eerste keer
ingeschakeld wordt.
Volg de instructies en voer de instellingen uit in de volgorde [TIJDSZONE] en vervolgens [KLOKINST.].
≥ U kunt deze handelingen met de multidial uitvoeren of de LCD-monitor aanraken.

[TIJDSZONE]
Stel het tijdverschil in ten opzichte van de Greenwich Mean Time.
A [TIJDSZONE]



1 Stel het tijdverschil in.
2 Selecteer [SET].
Is de instelling van [TIJDSZONE] eenmaal
voltooid, dan wordt het [KLOKINST.]-scherm
weergegeven.

ヌパホパパ

@ OPMERKING
0 De instelling van de datum/tijd van het hoofdtoestel verandert samen met de instellingen van
de tijdzone.
0 Dit kan ook ingesteld worden met het menu [ANDERE] → [KLOK] → [TIJDSZONE].

[KLOKINST.]
Stel het jaar, de maand, de datum en de tijd in.
A [KLOKINST.]
B 0 : 0 1. JAN. 2020

1 Stel het jaar, de maand, de datum en de



tijd in.

Het jaar kan ingesteld worden tussen 2018 en
2037.

2 Selecteer [SET].

ホ

ハ

ハ



Is de instelling eenmaal voltooid, dan wordt het
beeldscherm van de camera weergegeven.

@ OPMERKING
0 Dit kan ook ingesteld worden met het menu [ANDERE] → [KLOK] → [KLOKINST.].
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Wat u met dit toestel kunt doen
Opnemen op de geheugenkaart
De volgende soorten opnames zijn mogelijk:
≥ MOV opname (UHD en FHD opname)
≥ MP4 opname (UHD en FHD opname)
≥ AVCHD opname
≥ Simultane opname
≥ Relay-opname
≥ Intervalopname
≥ Achtergrondopname
≥ Vooropname

Koppelen aan externe apparaten
Verbinden met TV/monitor
Maak verbinding met een TV/monitor en laat beeld weergeven.
≥ Als X2000 gebruikt wordt, gebruik dan een BNC-kabel (<SDI OUT> aansluiting) om
verbinding met een TV/monitor te maken.







A HDMI-kabel
B (Voor X2000 )
BNC-kabel (<SDI OUT> aansluiting)
C TV/Monitor
≥ Gebruik een in de handel verkrijgbare High Speed HDMI-kabel. Indien dit mogelijk is, raden
wij aan een kabel met een lengte van 3 m of korter te gebruiken.
≥ (Voor X2000 )
Gebruik een in de handel verkrijgbare 5C-FB-kabel of een equivalente, dubbel
afgeschermde kabel voor de BNC-kabel.
Als u een DVI-converter, enz., gebruikt om een HDMI-kabel met dit toestel te
verbinden, wees er dan zeker van dat u het laatst verbinding maakt met de <HDMI>aansluiting op dit toestel. Als u het eerst verbinding maakt met de <HDMI>aansluiting op dit toestel dan kan een slechte werking ontstaan.
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Kaartlezermodus
Data (bestanden) voor het uitvoeren van niet-lineaire bewerking op een computer worden
overgedragen.
≥ Het toestel ondersteunt USB2.0.







A Geheugenkaart*1
B USB2.0-kabel*2
C Computer
*1 Geheugenkaarten zijn optioneel beschikbaar. Ze worden niet bij het toestel geleverd.
*2 Een USB2.0-kabel wordt niet bij het toestel geleverd.
Gebruik een in de handel verkrijgbare generieke USB-kabel voor USB2.0. Indien dit
mogelijk is, raden wij aan een kabel met een lengte van 1,5 m of korter te gebruiken.
Het toestel biedt geen bus-aangedreven functie.

Verbinding met het netwerk maken
Dit toestel is uitgerust met draadloos LAN. Het kan verbinding maken met draadloos-LANapparaten via een netwerk.

Beschikbare functies
Wanneer het toestel met een netwerk verbonden is, zijn de volgende functies beschikbaar:
≥ Verbinding maken met de HC ROP-app
U kunt dit toestel op afstand bedienen met de HC ROP-app door dit toestel te verbinden met
een iPhone/iPad of Android-aansluiting via draadloos LAN.
≥ Streaming-functie
U kunt via een netwerk (draadloos LAN) audio en video streamen die op dat moment met het
toestel opgenomen wordt.

21

(DUT) DVQX2027

HC-X1500_X2000-DVQX2027_dut.book

22 ページ

２０２０年１月８日

水曜日

午後２時１０分

Beschrijving van onderdelen

Beschrijving van onderdelen
Hoofdtoestel
≥ De illustraties in dit document tonen de verwijderde handgreepeenheid ( X2000
bijgeleverd, X1500 optioneel).
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Lenskap
Schakelhendel lensdeksel
Opent/sluit het lensdeksel
Focusring (l 45)
Wanneer op de <FOCUS A/M/¶>-knop
gedrukt wordt om de handmatige
focusmodus ([MF]) in te stellen, kunt u
handmatig scherp stellen.
Achterring (l 44)
U kunt met de hand zoomhandelingen
uitvoeren, het diafragma (de lensstop)
aanpassen en het niveau van de AE
(belichtingscompensatie) aanpassen.
≥U kunt de aan te passen functie
omschakelen door dit in te stellen in
het menu, door op de USER-knop te
drukken die toegekend is aan
[ACHTERSTE RING] of door de icoon
van de USER-knop aan te raken.

DVQX2027 (DUT)

5

6

<ND FILTER>-schakelaar
Selecteert het ND-filter dat bij de
verlichting van het onderwerp past.
<1/64>:
Vermindert de hoeveelheid licht die de
MOS-sensor binnenkomt tot 1/64.
<1/16>:
Vermindert de hoeveelheid licht die de
MOS-sensor binnenkomt tot 1/16.
<1/4>:
Vermindert de hoeveelheid licht die de
MOS-sensor binnenkomt tot 1/4.
<CLR>:
Gebruikt het ND-filter niet.
<FOCUS A/M/¶>-knop (l 45)
Selecteert de focusfunctie.
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7
8

9
10

11

12
13

14

15

16

Kaartslot 1 (l 37)
Een slot voor de geheugenkaart
Kaart 1 toegangslampje
Duidt op de toegangsstatus voor opnemen
en afspelen van de geheugenkaart die in
kaartslot 1 gestoken is.
Kaartslot 2 (l 37)
Een slot voor de geheugenkaart
Kaart 2 toegangslampje
Duidt op de toegangsstatus voor
opnemen en afspelen van de
geheugenkaart die in kaartslot 2
gestoken is.
Interne luidspreker
Voert de audio uit tijdens het afspelen.
De audio komt niet uit de interne
luidspreker wanneer de koptelefoon op de
koptelefoonaansluiting aangesloten is.
<SLOT SEL>-knop
Selecteert de kaartslot voor opnemen of
afspelen.
<USER1>-knop
Gebruikt als een USER-knop (USER1).
≥[waterpas] is op het moment van
aankoop toegekend.

17 <DISP/MODE CHK>-knop

Schakelt tussen weergeven/verbergen
van de niveaumeter.
<USER2>-knop
Gebruikt als een USER-knop (USER2).
≥[ACHTERGRONDLICHT] is op het
moment van aankoop toegekend.

23

Schakelt tussen inschakelen/
uitschakelen van de automatische
diafragmabedieningsfunctie voor de
compensatie van de
achtergrondverlichting.
<O.I.S.>/<USER3>-knop
Schakelt tussen inschakelen/
uitschakelen van de optische
beeldstabilisatiefunctie.
Dit wordt ook gebruikt als de USERknop (USER3).
<THUMBNAIL>-knop (l 48)
Druk op de knop om tussen het
beeldscherm van de camera en het
miniatuurscherm te schakelen.

18
19

20
21
22

24

25

Schakelt tussen weergeven/verbergen van
andere informatie dan de tijdteller, het
tijdstempel, het zebrapatroon en de marker.
Druk op de knop en houdt hem ingedrukt
om informatie weer te geven over de
instellingen van de diverse
opnamefuncties en informatie zoals een
lijst van de functies die toegekend zijn
aan de USER-knop. Bij iedere druk op
de knop wordt in volgorde naar de
volgende informatiepagina geschakeld.
Dioptriecorrectieknop
Past de dioptrieschaal aan zodat het
zoekerscherm scherp gezien kan worden.
Oculair
Laat het oculair niet in de richting van het
zonlicht gericht. Dit kan de binnenkant van
het apparaat schade berokkenen.
Oculairkap (l 33)
Power-knop (l 38)
Druk op de knop om de stroom in/uit te
schakelen.
<WHITE BAL>-knop (l 45)
Selecteert de methode voor aanpassing
van de witbalans.
<AE LEVEL>/<USER4>-knop (l 45)
Schakelt tussen inschakelen/
uitschakelen van de AE-niveaufunctie.
Stel de doelwaarde van het AE-niveau in
het [SCÈNEBESTAND]-menu →
[AE-NIVEAU EFFECT] in.
Dit wordt ook gebruikt als de
USER-knop (USER4).
<AUTO/MANU>-schakelaar (l 43)
Selecteert de methode voor het
aanpassen van focus, gain, diafragma,
witbalans en sluitertijd tijdens de opname.
<AUTO>:
Voert de aanpassing automatisch uit.
(Automatische modus)
<MANU>:
Voert de aanpassing handmatig uit.
(Handmatige modus)
<SHUTTER>-knop (l 47)
Schakelt de sluitermodus om.
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26 <GAIN>-knop (l 47)
27
28

29 <EXIT>-knop

Selecteert de methode voor aanpassing
van de helderheid van het scherm.
<IRIS>-knop (l 44)
Selecteert de methode voor aanpassing
van het lensdiafragma.
<MENU>-knop (l 39)
Geeft het menu weer. Door op de
<MENU>-knop te drukken terwijl het
menu weergegeven wordt, wordt het
menu gesloten.
Druk op de knop terwijl het miniatuurscherm
weergegeven wordt om het bedieningsscherm
van het miniatuurmenu weer te geven zodat
clips gewist kunnen worden.

31

32

30

Keert terug naar een niveau hoger
wanneer het menu weergegeven wordt.
Door op de <EXIT>-knop te drukken
zonder de instellingswaarde te
bevestigen, zal de verandering in de
instelling niet doorgevoerd worden.
Multidial (l 43)
Beweegt, selecteert en stelt het menu in
terwijl het menu weergegeven wordt.
Gebruik de multidial ook voor het bedienen
van miniatuurbeelden, selecteer de multihandmatige functie en selecteer de diverse
bedieningsiconen of stel die in.

33

34
35
36
37
38

31 Ventilatorinlaat

32
33
24

Ventilatorinlaat voor koelventilator.
Blokkeer dit niet wanneer het toestel
gebruikt wordt.
Draadloos LAN-zender
Vrijgaveknop lenskap

DVQX2027 (DUT)

40

39

41

34 <MIC>-aansluiting
Verbind een externe microfoon (stereo
mini-jack)
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35 <REMOTE>-aansluiting

36

Verbindt de (in de handel verkrijgbare)
afstandsbedieningseenheid om
bepaalde functies op afstand te
bedienen.
USB-aansluiting
Maak verbinding met een computer met
de USB2.0-kabel om gegevens over te
zetten.

37 Montagegaten statief

38
39
40
41

Voor het bevestigen van het statief. (onderkant)
≥Maat montagegat
j 1/4-20 UNC (schroeflengte 5,5 mm
of korter)
≥Wanneer een statief bevestigd wordt met
een schroef die 5,5 mm of langer is, kan
dit het toestel beschadigd worden.
Gripriem (l 32)
Lensdeksel
Lens
Ventilatoruitlaat
Ventilatoruitlaat voor koelventilator. Blokkeer
dit niet wanneer het toestel gebruikt wordt.

X2000

42 43 44 45

46
51
47

52

48
49
50

42 Statuslampje (l 38)
43

44
45
46

47

Verlicht wanneer de stroom ingeschakeld is.
Hendel voor ontgrendeling batterij
(l 29)
Gebruikt wanneer de batterij uit het
hoofdtoestel verwijderd wordt.
Montagegedeelte batterij (l 29)
Voor plaatsing batterij.
Zoeker
REC-knop (op de greep)
Start of stopt de opname.
Het is mogelijk rechtstreeks vanuit de
miniatuurmodus op te nemen.
<HDMI>-aansluiting
Een aansluiting om het videosignaal uit te
voeren door een monitor, enz., aan te sluiten.

48 Koptelefoonaansluiting
49
50
51

Verbindt een koptelefoon voor controle
van de audio.
Laadlampje (l 30)
Gaat branden wanneer de batterij
geladen wordt.
<DC IN 12V>-aansluiting (l 30)
Verbindt de bijgeleverde netadapter en
verstrekt externe stroom.
(Voor X2000 )
<SDI OUT>-aansluiting
Een aansluiting om het SDI-signaal uit te
voeren door een monitor, enz., aan te
sluiten.
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52 LCD-monitor
180°

90°

90°

53 54

53 Ingebouwde microfoon
54
55

Dit is een interne stereomicrofoon <L>/
<R>.
Accessoireschoen (op het
hoofdtoestel)
Bevestig een videolicht, enz.
Zoomhendel (op de greep)
Past de zoom van een beeld aan.
<T>: Zoomt in op het beeld.
<W>: Zoomt uit van het beeld.
≥Regel het volume wanneer clips
afgespeeld worden.

56 Montagegedeelte handgreepeenheid
(l 33)

26

DVQX2027 (DUT)

55 56

57

57 <USER5>-knop
Gebruikt als een USER-knop (USER5).
≥[REC CHECK] is op het moment van
aankoop ingesteld.
Speelt automatisch de laatste
ongeveer 3 seconden van de eerder
opgenomen clip af.
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Handgreepeenheid ([X2000] bijgeleverd, [X1500] optioneel:
VW-HU1)
1



2

3
4

7
6
8

9

10

15

14 13

5

11

12
16

A Met een bevestigde microfoonhouder
1 Handgreep
2 Montagegedeelte microfoonhouder (l 33)
Voor de bevestiging van de bijgeleverde
microfoonhouder met de montageschroeven
voor de microfoonhouder.
3 Microfoonhouder (l 33)
Zet de externe microfoon vast op zijn plaats.
4 Gesp
Gebruikt om de microfoonhouder te
openen en te sluiten.
5 <INPUT 1>-aansluiting (XLR, 3
pinnen)
Verbindt audio-apparatuur of een
externe microfoon.
6 <INPUT 2>-aansluiting (XLR, 3 pinnen)
Verbindt audio-apparatuur of een
externe microfoon.
7 Microfoonkabelklem
Voor het vastzetten van de externe
microfoonkabel.

8

9
10
11

12
13

<INPUT1>-schakelaar
Schakelt de audio-ingangssignalen om
die verbonden zijn met de <INPUT 1>aansluiting.
CH1 SELECT-schakelaar
Selecteert de audio die opgenomen
moet worden op audiokanaal 1.
CH2 SELECT-schakelaar
Selecteert de audio die opgenomen
moet worden op audiokanaal 2.
<INPUT2>-schakelaar
Schakelt de audio-ingangssignalen om
die verbonden zijn met de <INPUT 2>aansluiting.
<AUDIO LEVEL CH2>-dial
Past het opnameniveau van audiokanaal
2 aan.
<CH2>-schakelaar
Selecteert hoe het opnameniveau voor
audiokanaal 2 aangepast wordt.
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14 <CH1>-schakelaar
15

16 Montageschroef handgreepeenheid

Selecteert hoe het opnameniveau voor
audiokanaal 1 aangepast wordt.
<AUDIO LEVEL CH1>-dial
Past het opnameniveau van audiokanaal
1 aan.

17 18 19

20

17 Lichtdeksel
≥Houd het lichtdeksel buiten het bereik
van kinderen om inslikken ervan te
voorkomen.

(l 33)
Voor het vastzetten van de
handgreepeenheid op het hoofdtoestel.

21

22 23

26

25

23 REC-knop (op de handgreep)
Start of stopt de opname.

24 Montagegat accessoire
Hier kunnen accessoires bevestigd
worden.
≥Maat montagegat

18 Intern LED-licht
19 Statuslampje

20
21
22

28

Gaat branden wanneer de opname
gestart wordt. Knippert wanneer het
batterijniveau laag wordt.
In het menu kan ingesteld worden of het
lampje al dan niet ingeschakeld moet
worden.
Accessoireschoen (op de handgreep)
Bevestig een videolicht, enz.
<LIGHT>-schakelaar
Schakelt het interne LED-licht in/uit.
Houdhendel
Schakelt de REC-knop (op de
handgreep) uit wanneer hij op <HOLD>
geschakeld wordt.

DVQX2027 (DUT)

24

25

26

j 1/4-20 UNC (schroeflengte 5,5 mm
of korter)
Zoomhendel (op de handgreep)
Past de zoom van een beeld aan.
<T>: Zoomt in op het beeld.
<W>: Zoomt uit van het beeld.
Dial licht dimmen
Past de helderheid van het interne LEDlicht aan.
Draai hem naar <i> om de helderheid
te vergroten, draai hem naar <j> om te
dimmen.
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Stroomtoevoer
Er kan een batterij of de bijgeleverde netadapter gebruikt worden als stroomtoevoer van het toestel.
≥ Het toestel is compatibel met de volgende batterijen (Met ingang van januari 2020):
j AG-VBR59 (bijgeleverd/optioneel, ondersteunt snel laden)
j VW-VBD58 (optioneel)
≥ AG-VBR59 ondersteunt snel laden. Gebruik een batterijlader (AG-BRD50: optioneel) om
snel laden uit te voeren.

De batterij plaatsen en bevestigen
¥ Druk op de power-knop om het toestel uit te schakelen. (l 38)

De batterij plaatsen

1 Duw de batterij tegen het montagedeelte



van de batterij op het hoofdtoestel en
schuif hem naar voren om hem te
plaatsen.

Druk op de batterij tot hij klikt en vergrendeld
wordt.
A Montagegedeelte batterij

De batterij verwijderen
Houdt de power-knop ingedrukt tot het
statuslampje uitgaat. Verwijder de batterij
terwijl u het toestel ondersteunt, om te
voorkomen dat het valt.
B Statuslampje



Beweeg de hendel voor de ontgrendeling van de
batterij in de richting van de pijl en verwijder de
batterij zodra deze ontgrendeld is.
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De batterij laden
De batterij is op het moment van aankoop niet geladen. Gebruik hem pas nadat hij voldoende
geladen is.
Er wordt aanbevolen dat u een extra batterij in voorraad heeft.
≥ Er wordt aanbevolen het laden van de batterij uit te voeren op een plaats met een
omgevingstemperatuur van 10 °C tot 30 °C (dezelfde als de temperatuur van de batterij).
≥ Gebruik de bijgeleverde netadapter. Gebruik geen netadapters van andere apparaten.
≥ De bijgeleverde netkabel is speciaal voor dit toestel bestemd. Gebruik hem niet voor andere
apparaten. Gebruik bovendien geen netkabel van een apparaat anders dan dit toestel.
≥ De batterij wordt niet geladen wanneer de stroom ingeschakeld is.

1 Sluit de netkabel aan op de
netadapter en op het
netstopcontact.

≥Steek de stekker zo ver mogelijk naar
binnen.

2 Verbind de netadapter met de
<DC IN 12V>-aansluiting.





≥Wanneer het laadlampje groen brandt,
start het laden. Het zal uitgaan als het
laden klaar is.
≥Als het laadlampje knippert, raadpleeg
dan pagina 11.
≥De DC-stekker van de netadapter kan
afhankelijk van zijn hoek het zicht op
het laadlampje belemmeren. Om de
status van het laadlampje te
controleren, past u de hoek van de DCstekker aan.

∫ Aansluiten op het netstopcontact
Het is mogelijk dit toestel te gebruiken met stroom die door het netstopcontact verstrekt wordt,
door het toestel in te schakelen terwijl de netadapter aangesloten is.
Zelfs wanneer u voor het opnemen van beelden de netadapter gebruikt, laat de batterij dan
toch aangesloten.
U kunt dan blijven opnemen, ook al valt de stroom uit of wordt de netadapter per ongeluk uit
het netstopcontact getrokken.
≥ De netadapter staat op stand-by wanneer de netstekker verbonden is. Het primaire circuit
staat altijd “onder spanning” zolang de netadapter verbonden is met een elektrisch
stopcontact.
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@ OPMERKING
0 Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
0 We raden aan om Panasonic batterijen (l 29) te gebruiken.
0 Als u andere batterijen gebruikt, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
0 Niet verhitten of blootstellen aan vuur.
0 Laat de batterij(en) niet achter in een auto terwijl deze langdurig aan rechtstreeks zonlicht
blootgesteld wordt en de portieren en de raampjes gesloten zijn.
0 Niet blootstellen aan lage luchtdruk op grote hoogte.
0 Niet blootstellen aan extreem lage luchtdruk omdat dit explosies of het lekken van
ontvlambare vloeistoffen en gassen tot gevolg kan hebben.
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Accessoires bevestigen
De gripriem regelen
≥ Regel de gripriem zodat hij bij de grootte van uw hand past.
≥ Als het moeilijk is om de gesp vaster te zetten, beweeg het schuifje dan naar voren en trek
de gesp opnieuw aan.

3



4
1


2

A Knop
B Gesp
C Schuifje

1 Maak de knop van de gripriem los.
2 Open het gespgedeelte.
3 Trek aan het uiteinde van de riem.
4 Zet de knop van de gripriem omhoog.
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De oculairkap bevestigen

1 Bevestig de oculairkap door de groef op het montagegedeelte van de
oculairkap uit te lijn met de interne ribbel van de oculairkap.

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van hoe de oculairkap bevestigd moet worden
om met uw rechteroog gebruikt te worden. Als u de oculairkap 180°naar links draait voordat
u hem bevestigt, kunt u hem met uw linkeroog gebruiken.





A Groef
B Ribbel

De handgreepeenheid bevestigen ([X2000] bijgeleverd,
[X1500] optioneel)
¥ Druk op de power-knop om het toestel uit te schakelen. (l 38)

1 Open de microfoonhouder

 

Open gesp 1 en verwijder fitting 2 uit haak 3.
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2 Bevestig de microfoonhouder op het montagegedeelte van de
microfoonhouder op de handgreepeenheid.
≥ Bevestig hem met gebruik van een in de handel
verkrijgbare schroevendraaier.
≥ Er zal een wrijvend geluid klinken, vanwege het
rubber, wanneer de montageschroeven van de
microfoonhouder vastgeschroefd worden, zorg er
echter voor dat ze stevig vastgeschroefd worden.
1 Microfoonhouder
2 Montageschroeven microfoonhouder




3 Duw de handgreepeenheid in het
montagegedeelte van de handgreepeenheid op
de camera.
Laat de posities van montagemarkering A op de
handgreepeenheid en montagemarkering B op de
camera met elkaar samenvallen wanneer u de
handgreepeenheid naar binnen duwt.
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4 Schuif de handgreepeenheid in de richting die aangeduid wordt door de pijl.
Schuif hem omhoog naar montagemarkering
C.



5 Terwijl u de montageschroef van de handgreepeenheid omlaag duwt, draait u
hem in de richting die aangegeven wordt door pijl 2, tot hij stopt.





∫ Verwijderen
Verwijder hem door de stappen voor de bevestiging in omgekeerde volgorde uit te voeren.

@ OPMERKING
≥ Houd de montageschroeven van de microfoonhouder buiten het bereik van kinderen om
inslikken ervan te voorkomen.
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De geheugenkaart gereed maken
Door het toestel ondersteunde geheugenkaarten
De SD-kaarten kunnen met de camera gebruikt worden.
≥ Panasonic-geheugenkaarten worden aanbevolen.
≥ Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.

Snelheidsklasse tijdens de opname
De te gebruiken geheugenkaart varieert afhankelijk van het bestandsformaat en het
opnameformaat.
Gebruik geheugenkaarten die compatibel zijn met de snelheidsklasse of de UHSsnelheidsklasse.
De opname kan mogelijk plotseling stoppen wanneer een geheugenkaart gebruikt wordt
die niet compatibel is met de vereiste snelheidsklasse.
Snelheidsklasse en UHS-snelheidsklasse zijn de snelheidsspecificatie met betrekking tot
continu registreren. Controleer wat op het etiket staat en andere informatie op de
geheugenkaart.

Bestandsformaat

Opnamebitsnelheid of
opnamefunctie
200 Mbps,
150 Mbps,
100 Mbps,
Super Slow opname

Ondersteunde geheugenkaarten en
snelheidsklassen

Voorbeeld van
kaartweergave

≥ SDXC-geheugenkaart met UHSsnelheidsklasse 3

MOV/MP4

AVCHD

72 Mbps,
50 Mbps

≥ SDXC-geheugenkaart met
snelheidsklasse 10

Alle

≥ SD-kaart met snelheidsklasse 4 of
beter

Wanneer het bestandsformaat MOV of MP4 is
≥ SDXC-geheugenkaarten kunnen gebruikt worden. SDHC-geheugenkaarten kunnen niet
gebruikt worden.
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De geheugenkaart plaatsen/verwijderen
De geheugenkaart plaatsen
De geheugenkaart die met het toestel gebruikt wordt, moet altijd op het toestel geformatteerd
zijn. ( l 40)
≥ Het formatteren van de geheugenkaart zal alle opgenomen gegevens wissen, die niet
gerecupereerd kunnen worden.





A Kaartslotdeksel
B Labelkant

1 Open het kaartslotdeksel.
2 Plaats de geheugenkaart in de kaartslot.
≥ Kaartslot 1 en kaartslot 2 kunnen elk één geheugenkaart bevatten.
≥ Duw de kaart naar binnen met het label in de richting die aangeduid wordt in de
afbeelding, tot er een klik is.
De geheugenkaart niet forceren en geen overmatige kracht erop uitoefenen wanneer u
hem naar binnen steekt.

3 Sluit het kaartslotdeksel.
De geheugenkaart verwijderen

1 Open het kaartslotdeksel.
≥ Controleer of het kaarttoegangslampje niet oranje knippert.
≥ Wanneer het kaarttoegangslampje oranje knippert, worden gegevens geschreven/
geladen, verwijder de geheugenkaart dus niet.

2 Druk de geheugenkaart verder in het hoofdtoestel naar binnen en laat hem los.
≥ Trek de geheugenkaart recht naar buiten wanneer hij vrij komt van de kaartslot.

3 Sluit het kaartslotdeksel.
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De stroom in-/uitschakelen
Schakel het toestel in en uit met de power-knop

1 Open de LCD-monitor en druk op de power-knop om het toestel in te
schakelen.


A Het statuslampje gaat branden.

∫ Het toestel uitschakelen
Houdt de power-knop ingedrukt tot het statuslampje uitgaat.

@ OPMERKING
0 Het [TIJDSZONE]-scherm wordt weergegeven wanneer de stroom voor de eerste keer
ingeschakeld wordt. ( l 19)
Stel de tijdzone, de datum en de tijd in.
0 De interne batterij (oplaadbare batterij) zal leeg zijn. De instelling van datum/tijd kan geïnitialiseerd
worden wanneer het toestel gedurende ongeveer 6 maanden niet ingeschakeld wordt.
Stel de datum/tijd opnieuw in nadat de interne batterij geladen is.

Het toestel in- en uitschakelen met de LCD-monitor/zoeker
Het openen van de LCD-monitor of het uittrekken van de zoeker schakelt het toestel in. Het
sluiten van de LCD-monitor/zoeker schakelt het toestel uit.
Tijdens het normale gebruik vindt u het misschien gemakkelijk om het toestel in-/uit te
schakelen met gebruik van de LCD-monitor of de zoeker.
≥ Het toestel zal niet uitgeschakeld worden tenzij de LCD-monitor gesloten wordt en de zoeker
ingetrokken wordt.
≥ Het toestel zal niet uitgeschakeld worden tijdens de opname of terwijl het met een netwerk
verbonden is, zelfs niet als de LCD-monitor gesloten en de zoeker ingetrokken is.
≥ In de volgende gevallen zal het openen van de LCD-monitor of het uittrekken van de zoeker
het toestel niet inschakelen. Druk op de power-knop om het toestel in te schakelen.
j Als het toestel voor het eerst gekocht is
j Als u het toestel uitgeschakeld heeft met de power-knop
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Basisbediening van het menu
De instelling van het toestel kan veranderd worden met het menu in overeenstemming met de
scene die opgenomen wordt of de opgenomen inhoud.
De ingestelde gegevens worden in het geheugen van het hoofdtoestel geschreven en
opgeslagen.
≥ Wanneer u op de <MENU>-knop drukt, wordt het menu weergegeven.
≥ Er zijn 2 bedieningsmethoden: een methode met gebruik van de multidial of een methode
door aanraking van de LCD-monitor.

Configuratie van het menu
[MINIATUURWEERGAVE]-menu

Voert het bevestigen of wissen van de opnomen clip uit.
Dit menu kan ingesteld worden wanneer het miniatuurscherm
weergegeven wordt.

[CAMERA]-menu

Stelt de basisfuncties van de camera in.
Dit menu kan niet ingesteld worden wanneer het
miniatuurscherm weergegeven wordt.

[SCÈNEBESTAND]-menu

Stelt de instelling van het scènebestand in.
Dit menu stelt de gedetailleerde aanpassing van de
beeldkwaliteit van de cameravideo in. Bovendien kan een
selectie van het scènebestand, het schrijven van de gegevens
van het scènebestand in het geheugen van het hoofdtoestel
en laden uit het geheugen van het hoofdtoestel uitgevoerd
worden.
Dit menu kan niet ingesteld worden wanneer het
miniatuurscherm weergegeven wordt.

[AUDIO]-menu

Stelt de input/output-functie van audio in.

[VIDEO OUT/LCD/VF]-menu

Configureert de instellingen voor de externe output, de
informatie die op de LCD-monitor of zoeker weergegeven
moet worden en het output-formaat.

[OPNAME]-menu

Stelt de diverse items in de opnamefunctie in.

[NETWERK]-menu

Stelt de instelling van de netwerkfunctie in.

[SYSTEEM]-menu

Configureert de instellingen van het opnameformaat van video
en audio.

[ANDERE]-menu

Configureert de instelling voor schrijven/laden/initialiseren van
gebruikersbestanden voor het interne geheugen, en de
basisinstellingen van het toestel.
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De geheugenkaart formatteren
Voordat u met een geheugenkaart opneemt die voor het eerst in dit toestel gebruikt gaat
worden, moet u die kaart formatteren.
Alle gegevens zullen gewist worden wanneer de kaart geformatteerd wordt. Sla belangrijke
gegevens op een computer, enz., op.
0 Als 2 geheugenkaarten gebruikt worden, moet u beide geheugenkaarten formatteren.

1 Selecteer het [OPNAME]-menu → [FORMAT. MEDIUM] → [SLOT1]/[SLOT2].
2 Als het bevestigingsbericht weergegeven wordt, selecteert u [SET].
3 Als het voltooiingsbericht weergegeven wordt, selecteert u [ ].
@ OPMERKING
0 Schakel dit toestel niet uit en verwijder de geheugenkaart niet terwijl het formatteren
plaatsvindt. Stel het toestel niet bloot aan trillingen of schokken.
0 Deze functie kan ook bediend worden door de LCD-monitor aan te raken.
0 Het kan enkele seconden duren nadat het voltooiingsbericht gesloten is, tot een opname
gemaakt kan worden.
Formatteer de kaarten met gebruik van dit toestel. (Formatteer niet met gebruik van
andere apparaten, zoals een computer, enz. Doet u dat wel, dan kunnen de kaarten
onbruikbaar worden in dit toestel.)

Menulijst
Bezoek voor details over de specificaties de gebruiksaanwijzing (PDF-versie).
*1
*2
*3

Dit kan ingesteld worden als de handgreepeenheid ( X2000 bijgeleverd, X1500 optioneel)
op het toestel bevestigd is.
Dit kan ingesteld worden als de handgreepeenheid niet op het toestel bevestigd is.
Beschikbaar voor instelling als X2000 gebruikt wordt.

[MINIATUURWEERGAVE]menu

[CAMERA]-menu
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[AFSPELEN]

[CLIP SEL], [HERV. AFSP.]

[CLIP]

[BEVEIL.], [VERWIJD.], [KOPIËREN],
[INFORMATIE]

[DISPLAY]

[DATA]

[SW-MODUS]

[ZOOM RING], [IRIS RING], [SUPER VERSTERKING],
[AGC LIMIET], [O.I.S.], [HYBRIDE O.I.S.],[O.I.S.-MODUS],
[ATW], [ATW-SNELHEID], [ATW-DOEL R],
[ATW-DOEL B], [W.BAL PRESET], [W.BAL VAR],
[H.ZOOMSNELHEID], [i.ZOOM], [ACHTERSTE RING],
[SLTR AUT. LANG.], [AF SNELHEID], [GEBIEDMODUS],
[IR REC], [IR REC KLEUR],
[GEZICHTSDECTECTIE/ VOLGEN-MODUS]

[SW GEBRUIKER]

[USER1] tot [USER12]
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Basisbediening van het menu
[SCÈNEBESTAND]menu

[BESTAND SELECTEREN], [NAAM BEW.], [LADEN/OPSLAAN/INITIALISEREN],
[MASTER DTL], [DTL CORING], [V.DTL NIVEAU], [RB VERST. CONTR. INST.],
[CHROMA NIVEAU], [CHROMA FASE], [MATRIX], [KLEURCORRECTIE],
[HUIDTOON DET.], [MASTER PED], [GAMMA MODUS SEL], [ZWART GAMMA],
[KNEE MODUS], [DRS], [DRS EFFECT DIEPTE], [INST. RUISREDUCTIE],
[AE-NIVEAU], [AE-NIVEAU EFFECT]

[AUDIO]-menu

[HANDVATINGANGSINSTELLING]*1

[INGANG1 MIC-NIVEAU], [INGANG2 MIC-NIVEAU],
[INGANG1 LIJNNIVEAU], [INGANG2 LIJNNIVEAU]

[MIC-INSTELLING]*2 [CH1 NIVEAU], [CH2 NIVEAU],
[CH1-NIVEAUREGELING], [CH2-NIVEAUREGELING]
[INVOERINSTELLINGEN] [CH1 MIC LOWCUT], [CH2 MIC LOWCUT],
[CH1 LIMITER], [CH2 LIMITER],
[VERBINDING MIC-BEGRENZER]

[VIDEO OUT/LCD/
VF]-menu

[UITGANG
INSTELL.]

[AUDIO-UITGANG]

[ALARM]

[BATTERIJ LEEG], [MEDIA VOL],
[WAARSCHUWING]

[VIDEO OUT SEL]*3
[SDI OUT]*3

[UITGANG FORMAAT], [SDI AUDIO GAIN CHG],
[SDI OPNAME EXT.], [SDI OUT CHAR],
[SDI OUT ZEBRA]

[HDMI OUT]

[UITGANG FORMAAT], [HDMI TC UIT],
[HDMI OPNAME EXT.], [HDMI OUT CHAR],
[HDMI OUT ZEBRA]

[LCD]

[HELDERHEID], [KLEURNIVEAU], [CONTRAST],
[ACHTERG. LICHT], [RODE TINT],
[BLAUWE TINT], [SELF SHOOT]

[VF]

[HELDERHEID], [KLEURNIVEAU], [CONTRAST],
[RODE TINT], [BLAUWE TINT], [VF COLOR]

[INDICATOR]

[VOL AUTO], [SLOT1/2 STATUS], [2 SLOTS FUNC.],
[STREAMING], [NETWERK], [REST. BATTERIJNIV.],
[OPNAME FORMAAT], [FRAME RATE], [CLIPNAAM],
[EXT. OPNEMEN], [Opn. stand], [FBC], [DRS], [O.I.S.],
[SCÈNEBESTAND], [GEBIED/GEZICHT],
[Geluidsniveau meter], [VERSTERKING], [ND FILTER],
[SHUTTER], [IRIS], [AE-NIVEAU], [ZOOM/FOCUS],
[WITBALANS], [GEZICHTSHERKENNING],
[DATUM/TIJD], [MULTI HANDMATIG], [D.ZOOM],
[IR REC], [WEERGAVESTATUS]

[MARKER]

[CENTRUM MARKER], [VEILIGHEID MARKER],
[FRAME MARKER]

[FOCUS ASSIST]

[FOCUS ASSIST SW], [VERGROOTMODUS],
[WAARDE VERGROTEN], [NIVEAU PEAKING],
[PEAKING KLEUR], [DETAIL], [DETAIL NIVEAU],
[DETAIL FREQ.]

[EI ASSIST]

[ZEBRA], [ZEBRA1 DETECT], [ZEBRA2 DETECT],
[ZEBRA2], [WFM-MODUS], [WFM-TRANSPAR.]

41

(DUT) DVQX2027

HC-X1500_X2000-DVQX2027_dut.book

42 ページ

２０２０年１月８日

水曜日

午後２時１０分

Basisbediening van het menu
[VIDEO OUT/LCD/VF]menu

[waterpas]

[OPNAME]-menu

[FORMAT. MEDIUM]
[CLIPNAAM]

[waterpas], [WATERPAS RESET]

[CAMERA-INDEX], [VOLGENDE KAARTTELLING]

[2 SLOTS FUNC.], [PRE REC]
[OPNAMEFUNCTIE]

[Opn. stand], [INTERVALTIJD]

[TC/UB]

[TC PRESET], [UB PRESET], [FREE/REC RUN],
[DF/NDF], [UB MODUS]

[REC TELLER], [Tijdstempel]
[NETWERK]-menu

[APPARAAT SEL], [NETWERKFUNCTIE]
[IP EXT]

[IN/UITSCHAKELEN], [GEBRUIKERSACCNT],
[ACCOUNT LIJST]

[STREAMING]

[STREAMING FORMAAT], [START TRIGGER],
[VERBINDING INFO.], [ONTVANGER URL],
[RTSP-POORT], [MULTICAST-ADRES],
[MULTICAST-POORT], [LADEN (SD-KAART)],
[OPSLAAN (SD-KAART)], [START]

[WLAN
EIGENSCHAP]

[TYPE], [SSID], [KANAAL], [ENCRYPTIE],
[ENCRYPTIECODE]

[WLAN IPv4INSTELLING]

[DHCP], [IP-ADRES], [SUBNETMASKER],
[STD. GATEWAY], [PRIMAIRE DNS],
[SECUNDAIRE DNS]

[INFORMATIE]

[STATUS]

[UTILITY]

[NETWERK INITIALISEREN]

[SYSTEEM]-menu

[FREQUENTIE], [BESTANDSFORMAAT], [OPNAME FORMAAT],
[SUPER TRAAG]

[ANDERE]-menu

[BESTAND]

[SCENE BESTAND(SD-KAART)],
[INSTELBESTAND(SD-KAART)],
[INSTELBESTAND(GEHEUGEN)],
[SLOT VOOR LADEN/OPSLAAN]

[HANDGREEP TALLY LED]
[KLOK]

[KLOKINST.], [TIJDSZONE], [Datumstijl]

[USB-APPARAAT]

[KAARLEZER MODUS], [SERVICE MODUS]

[INFORMATIE]

[VERSIE], [urenteller], [UPDATE]

[ECO-MODUS]

[BATTERIJ], [AC], [NETWERK]

[LANGUAGE], [MENU INITIALISEREN]
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Handmatig opnemen

Handmatig opnemen
Achterring
Focusring
<ND FILTER>-schakelaar
<FOCUS A/M/¶>-knop
Multidial
<IRIS>-knop
<GAIN>-knop
<SHUTTER>-knop
<AUTO/MANU>schakelaar
J <AE LEVEL>/<USER4>knop
K <WHITE BAL>-knop
A
B
C
D
E
F
G
H
I







   

∫ Automatische modus/handmatige modus
Schakel tussen de automatische modus en de handmatige modus met de <AUTO/MANU>schakelaar.
<AUTO>: automatische modus
≥ Scherpstelling, diafragma, gain, sluiter en witbalans worden automatisch ingesteld.
<MANU>: handmatige modus
≥ Om scherpstelling, diafragma, gain, sluitertijd en witbalans handmatig in te stellen, moet u
het toestel op de handmatige modus zetten.

@ OPMERKING
0 De instellingen die in de handmatige modus gemaakt worden, worden voor de volgende
instellingen niet gehandhaafd wanneer u naar de automatische modus schakelt.
j Scherpstelling, lensstop, gain, sluitertijd, witbalans

∫ Camerabedieningen die in de automatische modus uitgeschakeld zijn
≥ De volgende camerabedieningen zijn in de automatische modus uitgeschakeld:
j <IRIS>-knop, <GAIN>-knop, <SHUTTER>-knop, <WHITE BAL>-knop, <FOCUS A/M/¶>knop, focusring, achterring*
* Indien ingesteld met het menu [CAMERA] → [SW-MODUS] → [ACHTERSTE RING] →
[IRIS]
≥ De volgende USER-knopfuncties zijn in de automatische modus uitgeschakeld:
j [AWB]/[FBC]/[ONE PUSH AF]/[ATW]/[FOCUS ASSIST]
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Handmatig opnemen

Instellingen achterringfunctie
Stel het [CAMERA]-menu → [SW-MODUS] → [ACHTERSTE RING] in waarna u naar de
functie kunt schakelen die aangepast moet worden door de achterring.
≥ Zoom
≥ Handmatige diafragma-instelling
≥ AE-niveau-instelling (belichtingscompensatie)

Zoom

1 Selecteer het menu [CAMERA] → [SW-MODUS] → [ACHTERSTE RING] →
[ZOOM].

2 Draai aan de achterring.
Diafragma

1 Selecteer het menu [CAMERA] → [SW-MODUS] → [ACHTERSTE RING] → [IRIS]
of [IRIS/AE-NIVEAU].

2 Schakel naar <MANU> met de <AUTO/MANU>-schakelaar om de handmatige
modus binnen te gaan.

3 Druk op de <IRIS>-knop om naar de handmatige diafragmamodus te schakelen.
[STD] verschijnt.

4 Draai aan de achterring.
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Handmatig opnemen

AE-niveau (belichtingscompensatie)

1 Selecteer het menu [SCÈNEBESTAND] → [AE-NIVEAU] → [AAN].
2 Selecteer het menu [CAMERA] → [SW-MODUS] → [ACHTERSTE RING] → [IRIS/
AE-NIVEAU].

3 Als de <AUTO/MANU>-schakelaar op de handmatige modus gezet is, gebruik
dan een van de volgende handelingen om diafragma, gain of sluitertijd op
automatisch te zetten.
≥ Druk op de <IRIS>-knop om naar de automatische diafragmamodus te schakelen.
≥ Druk op de <GAIN>-knop om naar de automatische gainmodus te schakelen.
≥ Druk op de <SHUTTER>-knop om naar de automatische sluitermodus te schakelen.

4 Draai aan de achterring.
@ OPMERKING
0 Wanneer de handmatige diafragmamodus ingeschakeld is, wordt het diafragma geregeld
door aan de achterring te draaien.

Scherpstellen (handmatige focus)

1 Schakel naar <MANU> met de <AUTO/MANU>-schakelaar om de handmatige
modus binnen te gaan.

2 Druk op de <FOCUS A/M/¶>-knop om naar de handmatige focusmodus te
schakelen.
[AF] en [MF] worden telkens wanneer u op de knop drukt omgeschakeld. Het brandpunt
gaat naar oneindig nadat u op de knop gedrukt heeft en die ingedrukt houdt, en de
handmatige focusmodus wordt ingeschakeld.

3 Draai aan de focusring.
Witbalansafstelling
Volg onderstaande stappen om de witbalans
F2:
F1:
F3:
F4:
F5:
F6:
＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
automatisch af te stellen.
≥ De regeling van de witbalans/zwartbalans wordt
AWB
AREA
uitgevoerd met de [AWB] USER-knopfunctie. Voer
FACE DETECT
de instellingen van tevoren uit.
ZEBRA
Het is op het moment van aankoop ingesteld in de
COUNTER
RESET
MENU
[USER6]-knopicoon.
Om de bedieningsicoon weer te geven, raakt u het
scherm ongeveer 2 seconden lang aan terwijl het opnamescherm van de camera
weergegeven wordt.
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∫ Wanneer opgeslagen in witbalans [Ach]

1 Schakel naar <MANU> met de <AUTO/MANU>-schakelaar om de handmatige
modus binnen te gaan.

2 Stel de gain-waarde in. (l 47)
Zet dit normaal gesproken op 0 dB. Als het te donker is, zet de gain dan op een passende
waarde.

3 Druk op de <WHITE BAL>-knop om naar [Ach] te schakelen.
Iedere keer dat u op de knop drukt, schakelt de witbalans om in de volgorde “Preset”, [Ach],
[Bch].

4 Verander de instellingen van de <ND FILTER>-schakelaar al naargelang de
lichtomstandigheden.

5 Plaats het witte patroon op een plek waar de lichtomstandigheden
overeenkomen met de lichtbron voor het onderwerp en zoom in op het witte
patroon zodat de witte kleur op het scherm verschijnt.

6 Regel het diafragma (de lensstop).
Regel het diafragma op een wijze dat de helderheid van Y GET ongeveer 70% is.

7 Druk op de USER-knop die toegekend is aan [AWB] of raak de icoon van de
USER-knop aan.
De automatische aanpassing van de witbalans start en de aanpassingswaarde van de
witbalans wordt opgeslagen.

@ OPMERKING
0 De eerder ingestelde inhoud wordt gehandhaafd in [Ach] of [Bch]. Voer de instellingen
opnieuw uit als de lichtomstandigheden veranderd zijn.

Als er geen tijd is om de witbalans aan te passen

1 Druk op de <WHITE BAL>-knop om naar “Preset” te schakelen.
2 Druk op de USER-knop die aan [AWB] toegekend is of raak de USERknopicoon aan om de witbalans in te schakelen.
[P 3200K], [P 5600K], en “VAR” (de waarde ingesteld in het menu [CAMERA] → [SWMODUS] → [W.BAL VAR]) veranderen in volgorde.
≥ Als “VAR” geselecteerd is, kunt u door aan de multidial te draaien iedere
witbalanswaarde tussen [V 2000K] en [V 15000K] instellen.

@ OPMERKING
≥ De “VAR”-waarde die weergegeven wordt op het beeldscherm van de camera is niet
gegarandeerd een absolute waarde. Gebruik hem alleen voor referentiedoeleinden.
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Gain
Als het camerascherm donker is, verhoog dan de gain om het scherm helderder te maken.

1 Schakel naar <MANU> met de <AUTO/MANU>-schakelaar om de handmatige
modus binnen te gaan.

2 Druk op de <GAIN>-knop om naar de handmatige gainmodus te schakelen.
De gain wordt oranje weergegeven.

3 Draai aan de multidial om het af te stellen en druk daarna op de multidial.
De instelling verandert in de weergegeven waarde en wordt verlaten.
Druk op de <EXIT>-knop om te verlaten zonder de instelling te veranderen.

De sluitertijd instellen

1 Schakel naar <MANU> met de <AUTO/MANU>-schakelaar om de handmatige
modus binnen te gaan.

2 Druk op de <SHUTTER>-knop om naar de handmatige sluitermodus te
schakelen.
De sluitertijd wordt oranje weergegeven.

3 Draai aan de multidial om de sluitertijd te selecteren.
4 Druk op de multidial.
De instelling verandert in de weergegeven waarde en wordt verlaten.
Druk op de <EXIT>-knop om te verlaten zonder de instelling te veranderen.
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Afspelen van clips

Afspelen van clips
0001

ヶラュ ブペハペフ

0002

フビパ ヒブパ

ヶラュ ビペハペヘ

00:00:16.00
0005

ラユヷヤ ヒブパ

ヶラュ ビピハペベ

ヶラュ ビペハペヘ

ヶラュ ビペハペヘ

フビパ ヒパパ

00:00:32.15
0006

ヶラュ ビピハペベ

フビビ ヒブパ

00:01:00.17
0007

0003

ラユヷヤ ビパパ

00:00:00.00
0004

ヶラュ ブペハペフ

00:01:24.02
0008

ラユヷヤ ヒブパ

00:02:30.20

ヶラュ ビピハペベ

フビパ ヒパパ

00:01:46.02
0009

ョラュ ブペハペフ

フビビ ヒブパ

00:02:53.08

フビビ ヒパパ

00:03:30.20

1 Druk op de <THUMBNAIL>-knop.
Het miniatuurscherm wordt weergegeven.

2 Selecteer de af te spelen clip.
Afspelen via bedieningsiconen
TCR 12:59:59:23

CH1
CH2

Afspelen

Bedieningsprocedure

Afspelen/pauze

Raak

Snel achteruit afspelen

Raak
aan. Raak het twee keer aan om de
snelheid te verhogen.

Snel vooruit afspelen

Raak
aan. Raak het twee keer aan om de
snelheid te verhogen.

Stoppen (naar het miniatuurscherm terugkeren)

Raak
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De firmware van het toestel updaten

De firmware van het toestel updaten
Bevestig de firmware-versie van het toestel in het [ANDERE]-menu → [INFORMATIE] →
[VERSIE], ga naar de meest recente informatie over de firmware in de website die vermeld
wordt in OPMERKING en download de firmware als dat nodig is.

@ OPMERKING
0 De update wordt voltooid door het gedownloade bestand in het toestel te laden via de
geheugenkaart. Steek de geheugenkaart die het update-bestand bevat in kaartslot 1 en
selecteer het [ANDERE]-menu → [INFORMATIE] → [UPDATE].
Controleer onderstaande website voor de meest recente update-informatie (Met ingang van
januari 2020):
https://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen in het Engels.)
0 Gebruik bij het uploaden van de firmware de netadapter of een voldoende geladen batterij.
0 Schakel de stroom niet uit tijdens het updaten van de firmware. Het opnieuw schrijven van de
firmware kan mislukken en het toestel wordt dan mogelijk niet geactiveerd.
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Specificaties

Specificaties
Algemeen
Stroom
7,28 V
(als de batterij gebruikt wordt)
12 V
(als de netadapter gebruikt wordt)
Stroomverbruik
22,9 W (laden)
X1500
14,4 W (als de LCD-monitor gebruikt wordt)
X2000
15,5 W (als de LCD-monitor gebruikt wordt)

Item

X1500

X2000

Omgevingstemper
atuur werking

0 °C tot 40 °C

Omgevingsvochtig
heid werking

10% tot 80% (relatieve vochtigheid, geen condens)

Gewicht

Ongeveer 0,9 k] (alleen hoofdtoestel,
zonder lenskap, batterij en
bijgeleverde accessoires)

Ongeveer 0,9 k] (alleen hoofdtoestel,
zonder handgreepeenheid, lenskap,
batterij en bijgeleverde accessoires)

Ongeveer 1,2 k] (inclusief lenskap,
batterij en oculairkap)

Ongeveer 1,5 k] (inclusief
handgreepeenheid, lenskap, batterij
en oculairkap)

129 mm×93 mm×257 mm (inclusief
lenskap en oculairkap, zonder naar
buiten stekende delen)

129 mm×159 mm×257 mm (inclusief
handgreepeenheid, lenskap en
oculairkap, zonder naar buiten
stekende delen)

Afmetingen
(B×H×D)

Camera
Pickup-apparaat

1/2,5 type (1/2,5 q) MOS halfgeleider beeldsensor voor kleuren
Totale pixels: ongeveer 8.570.000 pixels

Aantal pixels

Effectief aantal pixels: ongeveer 8.290.000 pixels

Lens

Optische beeldstabilisatielens, gemotoriseerd 24× zoom
F1.8 tot F4.0 (f=4,12 mm tot 98,9 mm)
35 mm conversie: f=25,0 mm tot 600,0 mm

Filterdiameter

62 mm

ND-filter

<CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
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Specificaties
Minimumafstand object
(M.O.D.: Minimum Object Distance)

Ongeveer 0,1 m (groothoek) van de lens
Ongeveer 1,2 m (telehoek) van de lens

IR cut-filter

Heeft de functie om het IR-filter in/uit te schakelen (geschakeld
met [IR REC] USER-knop of menu)

Gain-instelling

0 dB tot 30 dB
≥ Als [S.VERSTERKING] toegekend is aan een USER-knop,
kan [SUPER VERSTERKING]/[SUPER VERSTERKING +]
ingesteld worden

Instelling kleurtemperatuur

ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, preset 3200 K/preset 5600 K/
VAR (2000 K tot 15000 K)

Sluitertijd

Als het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [59.94Hz]
ingesteld is
≥ 59,94i/59,94p-modus:
1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec.,
1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec.,
1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.
≥ 29,97p-modus:
1/30 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec.,
1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec.,
1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,
1/4000 sec., 1/8000 sec.
≥ 23,98p-modus:
1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec.,
1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec.,
1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec.,
1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec.
Als het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [50.00Hz]
ingesteld is
≥ 50,00i/50,00p-modus:
1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec., 1/180 sec.,
1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec.,
1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec.,
1/8000 sec.
≥ 25,00p-modus:
1/25 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec.,
1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec.,
1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,
1/4000 sec., 1/8000 sec.

Lange sluitertijd

Als het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [59.94Hz]
ingesteld is
≥ 59,94i/59,94p-modus: 1/8 sec., 1/15 sec., 1/30 sec.
≥ 29,97p-modus: 1/8 sec., 1/15 sec.
≥ 23,98p-modus: 1/6 sec., 1/12 sec.
Als het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [50.00Hz]
ingesteld is
≥ 50,00i/50,00p-modus: 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec.
≥ 25,00p-modus: 1/6 sec., 1/12 sec.
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Specificaties
Super slow opname

≥ [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [59.94Hz]
Als het aantal opnamepixels 1920×1080 (FHD) is
Opname-framesnelheid 120 fps, slow motion-effect
1/2 snelheid (in 59,94p-modus), slow motion-effect
1/4 snelheid (in 29,97p-modus), 1/5 snelheid (in 23,98p-modus)
≥ [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE] → [50.00Hz]
Als het aantal opnamepixels 1920×1080 (FHD) is
Opname-framesnelheid 100 fps, slow motion-effect
1/2 snelheid (in 50,00p-modus), slow motion-effect
1/4 snelheid (in 25,00p-modus)

Minimum verlichtingssterkte van
onderwerp

1,5 lx (F1.8, [SUPER VERSTERKING +] is ingeschakeld
wanneer de sluitertijd 1/30 sec. is)

Digitale zoom

2×/5×/10×/i.ZOOM (maximum 48×)

Intern LED-licht
(Als de handgreepeenheid gebruikt
wordt ( X2000 bijgeleverd, X1500
optioneel))

Verlichtingssterkte: ongeveer 70 lx (1,0 m)
Verlichtingshoek: ongeveer 30°
Kleurtemperatuur: ongeveer 4600 K

Lenskap

Kap met lensdeksel

Geheugenkaartrecorder
Opnamemedia

SDHC-geheugenkaart (4 GB tot 32 GB),
SDXC-geheugenkaart (meer dan 32 GB tot 128 GB):
Compatibel met UHS-I, UHS Snelheidsklasse 3
≥ Raadpleeg “Snelheidsklasse tijdens de opname” (l 36).

Opnameslot

2 slots

Systeemfrequentie

59,94 Hz/50,00 Hz

Bestandsformaat

MOV (HEVC), MOV, MP4 (HEVC), MP4, AVCHD

Opnameformaat

≥ MOV: 4:2:0 (10-bit)
UHD (3840×2160); HEVC LongGOP 200M (Gemiddeld ongeveer 200 Mbps)/
HEVC LongGOP 150M (Gemiddeld ongeveer 150 Mbps)
≥ MOV: 4:2:0 (8-bit)
UHD (3840×2160); 420LongGOP 150M (Gemiddeld ongeveer 150 Mbps)/
420LongGOP 100M (Gemiddeld ongeveer 100 Mbps)
≥ MOV: 4:2:2 (10-bit)
UHD (3840×2160); 422LongGOP 150M (Gemiddeld ongeveer 150 Mbps)
FHD (1920×1080); 422LongGOP 100M (Gemiddeld ongeveer 100 Mbps)/
422LongGOP 50M (Gemiddeld ongeveer 50 Mbps)/
422ALL-I 200M (Gemiddeld ongeveer 200 Mbps)/
422ALL-I 100M (Gemiddeld ongeveer 100 Mbps)
≥ MP4: 4:2:0 (10-bit)
UHD (3840×2160); HEVC LongGOP 100M (Gemiddeld ongeveer 100 Mbps)/
HEVC LongGOP 72M (Gemiddeld ongeveer 72 Mbps)
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Specificaties
Opnameformaat

≥ MP4: 4:2:0 (8-bit)
UHD (3840×2160); 420LongGOP 72M (Gemiddeld ongeveer 72 Mbps)
FHD (1920×1080); 420LongGOP 50M (Gemiddeld ongeveer 50 Mbps)
≥ AVCHD: 4:2:0 (8-bit)
FHD (1920×1080); PS (Gemiddeld ongeveer 25 Mbps)/
PH (Gemiddeld ongeveer 21 Mbps)/
HA (Gemiddeld ongeveer 17 Mbps)
HD (1280×720);
PM (Gemiddeld ongeveer 8 Mbps)

Aantal opnamepixels/ 3840×2160/59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p
Opnamevideosignaal 1920×1080/59,94p, 50,00p, 29,97p, 25,00p, 23,98p, 59,94i, 50,00i
1280×720/59,94p, 50,00p
Opname- en
afspeeltijd

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF) voor informatie over de opname- en
afspeeltijden.

2-slotfunctie

Relais-opnemen, simultaan opnemen, achtergrond opnemen

Stilstaand
beeldopname

Opnameformaat: JPEG (DCF/Exif2.2)
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF) voor informatie over de
opnamemethoden en het aantal opnamepixels.

Digitale video
Aantal
≥ MOV: 4:2:2 (10-bit)/4:2:0 (8-bit)/4:2:0 (10-bit (HEVC))
kwantificerende bits ≥ MP4: 4:2:0 (8-bit)/4:2:0 (10-bit (HEVC))
≥ AVCHD: 4:2:0 (8-bit)
Compressieformaat ≥ MOV/MP4:
video
H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile
≥ AVCHD:
H.264/MPEG-4 AVC High Profile

Digitale audio
Opnameaudiosignaal

≥ MOV: 48 kHz/24-bit, 2ch
≥ MP4/AVCHD: 48 kHz/16-bit, 2ch

Compressieformaat ≥ MOV: LPCM
audio
≥ MP4: AAC
≥ AVCHD: Dolby Audio™
Hoofdkamer

12 dB
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Specificaties

Streaming
Compressieformaat video

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile
H.264/MPEG-4 AVC High Profile

Videoresolutie

1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180

Streaming-methode

Unicast, Multicast

Frame-snelheid

≥ Indien ingesteld op het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE]
→ [59.94Hz]: 30 fps, 60 fps
≥ Indien ingesteld op het [SYSTEEM]-menu → [FREQUENTIE]
→ [50.00Hz]: 25 fps, 50 fps

Bitsnelheid

24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps,
3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps

Compressieformaat audio

AAC-LC: 48 kHz/16-bit, 2ch

Ondersteund protocol

RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

Wi-Fi
Nalevingsnorm

Conform IEEE802.11b/g/n

Gebruikt frequentiebereik (centrale 2412 MHz tot 2462 MHz [1 tot 11ch]
frequentie)
Encryptiemethode

Wi-Fi conform WPA ™/WPA2™

Toegangsmethode

Infrastructuurmodus

Video-uitgang
Item

X1500

<SDI OUT>aansluiting
―

<HDMI>aansluiting
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Specificaties

Audio-ingang
Ingebouwde microfoon

Ondersteunt stereomicrofoon

<MIC>-aansluiting

3,5 mm diameter stereo mini-jack × 1

<INPUT 1>/<INPUT 2>-aansluiting
(Als de handgreepeenheid gebruikt
wordt ( X2000 bijgeleverd,
X1500 optioneel))

XLR×2, 3-pin
Ingang hoge impedantie <LINE>/<MIC>/<i48V> (Geschakeld
met <INPUT1>/<INPUT2>-schakelaar)
≥ <LINE>: 4 dBu/0 dBu (geschakeld met menu)
≥ <MIC>: j40 dBu/j50 dBu/j60 dBu (geschakeld met menu)

Audio-uitgang
Item

X1500

<SDI OUT>-aansluiting
―

X2000
LPCM 2ch
≥ Gain schakelen:
0 dB/j6 dB/j8 dB
(geschakeld met menu)

<HDMI>-aansluiting

LPCM 2ch

Hoofdtelefoonaansluiting

3,5 mm diameter stereo mini-jack × 1

Luidspreker

15 mm diameter, rond ×1

Andere ingangen/uitgangen
<REMOTE>-aansluiting

2,5 mm diameter super mini-jack × 1

USB-aansluiting (USB2.0)

Micro-AB-aansluiting, 5 pinnen, met USB-massaopslagfunctie
(alleen lezen)

<DC IN 12V>-aansluiting

DC12 V, EIAJ type 4

Monitor
LCD-monitor

8,8 cm (3,5 q) LCD-monitor (ongeveer 2.760.000 punten)

Zoeker

0,6 cm (0,24 q) EVF (equivalent aan ongeveer 1.560.000 punten)
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Specificaties

Handgreepeenheid ([X2000] bijgeleverd, [X1500] optioneel)
Stroomverbruik
Maximaal ongeveer 3,1 W (bij aansluiting op de camera)
Gewicht

Ongeveer 305 ] (alleen hoofdgedeelte van de
handgreepeenheid, zonder microfoonhouder en
montageschroeven microfoonhouder)

Afmetingen (B×H×D)

Ongeveer 71 mm× 89 mm× 207 mm (inclusief naar buiten

stekende delen, zonder microfoonhouder)

Netadapter
Stroombron
100 V – 240 V
Stroomuitgang
12 V
3,0 A

50 Hz/60 Hz, 1,2 A

79 VA (100 V

) – 99 VA (240 V

)

Omgevingstemperatuur werking

0 °C tot 40 °C

Omgevingsvochtigheid werking

10% tot 90% (relatieve vochtigheid, geen condens)

Gewicht

Ongeveer 225 ]

Afmetingen (B×H×D)

115 mm×37 mm×57 mm (zonder de DC-kabeldoorsnede)

Batterijpak (AG-VBR59)
Voltage/capaciteit
7,28 V
5900 mAh

43 Wh

Laadstroom

Maximum 4000 mA

Omgevingsvochtigheid werking

0% tot 80% (relatieve vochtigheid, geen condens)

Gewicht

Ongeveer 230 ]

Afmetingen (B×H×D)

41,3 mm×51,3 mm×69,6 mm
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EU
Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Representative in Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation
Web site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2020
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