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PERSBERICHT 
 

 

Panasonic introduceert firmware-updateprogramma's  

voor de LUMIX S-serie camera S5, S1 en S1R 

 
‘s-Hertogenbosch, Nederland, 23 juni 2021 –  

Panasonic heeft aangekondigd dat het firmware-update programma's zal 

introduceren voor de full-frame spiegelloze systeemcamera's uit de LUMIX 

S-serie ter verbetering van de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. 

Firmwareversie 2.1 voor de DC-S1, versie 2.3 voor de DC-S5 en versie 1.9 

voor de DC-S1R kunnen vanaf 03:00 uur CET op 13 juli 2021 worden 

gedownload van de LUMIX Global Customer Support website 

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/.  

Tegelijkertijd wordt ook een plug-in software uitgebracht voor het beheren 

van HLG-foto’s die zijn gemaakt door S-series camera’s in Adobe 

Photoshop CC. 

De onderstaande camera's en programma's krijgen een update. 

S1 firmware versie 2.1 

1. Er komen nieuwe functies en opties beschikbaar met de Upgrade 

Software Key DMW-SFU2.  
Gebruikers die DMW-SFU2 al hebben, hoeven geen extra DMW-SFU2 aan te schaffen. Het is niet 

nodig om de camera te upgraden met DMW-SFU2 als deze reeds is geüpgraded met DMW-SFU2. 

Uitvoer van RAW-videobestanden via HDMI naar Blackmagic Video Assist 

12G HDR  

[5,9K] / [4K] / [Anamorfische (4:3) 3,5K] 12-bits RAW-videobestanden 

kunnen worden uitgevoerd via HDMI naar een Blackmagic Video Assist 

12G HDR om te worden vastgelegd als Blackmagic RAW. 

 

  

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/
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Formaat Resolutie Framesnelheid Beeldverhouding 
HDMI-
uitvoer 

Full-frame 5,9K (5888 x 
3312) 

29,97p/25p/23,98p 16:9 12-bit 

APS-C 4K (4128 x 
2176) 

59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 17:9 12-bit 

APS-C 
Anamorfisch 

3,5K (3536 x 
2656) 

50p/29,97p/25p/23,98p 4:3 12-bit 

 

*Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn. 

*DaVinci Resolve of DaVinci Resolve Studio is vereist om de RAW-bestanden van Blackmagic af te 

spelen. DaVinci Resolve of DaVinci Resolve is vereist om de RAW-bestanden van Blackmagic te 

bewerken. 

2. Andere toevoegde functies 

- [L.ClassicNeo] en [L.Monochrome S] zijn toegevoegd in [Photo Style]. 

 

S5 firmware versie 2.3 

1. Toegevoegde functie 

Uitvoer van RAW-videobestanden via HDMI naar Blackmagic Video Assist 

12G HDR  

[5,9K] / [4K] / [Anamorfische (4:3) 3,5K] 12-bits RAW-videobestanden 

kunnen worden uitgevoerd via HDMI naar een Blackmagic Video Assist 

12G HDR om te worden vastgelegd als Blackmagic RAW. 

Formaat Resolutie Framesnelheid Beeldverhouding 
HDMI-
uitvoer 

Full-frame 5,9K (5888 x 
3312) 

29,97p/25p/23,98p 16:9 12-bit 

APS-C 4K (4128 x 
2176) 

59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 17:9 12-bit 

APS-C 
Anamorfisch 

3,5K (3536 x 
2656) 

50p/29,97p/25p/23,98p 4:3 12-bit 

 

*Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn. 

*DaVinci Resolve of DaVinci Resolve Studio is vereist om de RAW-bestanden van Blackmagic af te 

spelen. DaVinci Resolve of DaVinci Resolve Studio is vereist om de RAW-bestanden van Blackmagic te 

bewerken. 
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S1R firmware versie 1.9 

1. Toegevoegde functies 

- [L.ClassicNeo] en [L.Monochrome S] zijn toegevoegd in [Photo Style].  

 

LUMIX HLG Photo voor Adobe Photoshop (voor alle S-serie camera's) 

Panasonic introduceert tevens plug-in software voor Adobe Photoshop CC. 

Door deze plug-in software op de pc te installeren, kan de HLG-foto (HDR 

stilstaand beeld) genomen door LUMIX S-serie camera's worden gelezen, 

bewerkt en opgeslagen met Photoshop CC. De opgeslagen 

beeldbestanden kunnen afgespeeld worden als HDR-foto's op de 

betreffende HLG-monitor via een HDMI-verbinding met de LUMIX S-serie 

camera. 

Ga voor specificaties en details naar de volgende downloadpagina.  

https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/lumix_hlgphoto.html 

 

•'Blackmagic Design', 'Blackmagic RAW' en 'DaVinci Resolve' zijn geregistreerde handelsmerken van 

Blackmagic Design Pty. Ltd. 

•Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. 

•Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn. 

•Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
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Over Panasonic 

Panasonic Corporation is een wereldleider in het ontwikkelen van innovatieve 

technologieën en oplossingen voor uiteenlopende toepassingen in de sectoren 

consumentenelektronica, woningbouw, automotive en B2B. Het bedrijf, dat in 2018 het 

100-jarig bestaan vierde, bestaat wereldwijd uit 522 dochterondernemingen en 69 

gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde netto-omzet boekten van 54,2 

miljard euro (6,698.8 miljard yen) voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 

2021. Door samenwerkende innovaties streeft het bedrijf er naar toegevoegde waarde 

te bieden en past het zijn technologieën toe om een beter leven en een betere wereld 

te creëren voor klanten. Ga voor meer informatie over Panasonic naar: 

https://www.panasonic.com/global 

https://www.panasonic.com/global

