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PERSBERICHT 

 
Panasonic introduceert firmware-updateprogramma  

voor de LUMIX GH5M2 

 
‘s-Hertogenbosch, Nederland, 9 november 2021 – Panasonic heeft de 
release aangekondigd van een firmware-update versie 1.1 voor de LUMIX 
GH5M2, dat de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de camera verder 
zal verbeteren. De firmware-update kan vanaf 30 november 2021, 14.00 uur 
worden gedownload van de wereldwijde LUMIX-klantenservicewebsite: 
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

De GH5M2 is een hybride spiegelloze systeemcamera die voldoet aan de 
wensen van alle makers. Naast draadloos live streamen biedt hij de 
mogelijkheid om C4K 60p/50p 10-bits video's te maken. De firmware-update 
verbetert de prestaties tijdens het bekabeld streamen, wat het streamen van 
video's van hoge kwaliteit mogelijk maakt. RTP/RTSP-streaming is mogelijk 
via een bekabeld LAN en USB-tethering, zodat zowel binnen als buiten tot 
4K live streaming in hoge resolutie wordt ondersteund. 

 
GH5M2 firmwareversie 1.1 

1. Maakt streaming mogelijk van video's van hoge kwaliteit in maximaal 4K. 

• IP-streaming (RTP/RTSP) van video en audio (AAC) met pc via 
bekabeld LAN is mogelijk. 

• Ook is het mogelijk om live te streamen met meerdere camera's 
via LUMIX Tether-software voor pc's. 

• RTMP/RTMPS-streaming via USB-tethering met een smartphone 
is mogelijk. 
 

Resolutie Framesnelheid Codec Bitsnelheid 

IP-streaming 
met pc-
software 

(RTP/RTSP) 

Rechtstreeks 
streamen 

(RTMP/RTMPS) 

Bekabeld LAN 
USB-

tethering 
Wifi 

4K 

60p 

H.265 

50/25 Mbps JA - - 

30p 
25/12,5 
Mbps 

JA 
- - 

FHD 
60p 20/16 Mbps JA - - 

30p 12/6 Mbps JA - - 

4K 

60p 

H.264 

50 Mbps JA - - 

25 Mbps JA - - 

30p 
25 Mbps JA - - 

12,5 Mbps JA JA - 

FHD 
60p 

16/Mbps JA JA JA* 

8 Mbps JA JA JA 

30p 6/3 Mbps JA JA JA 

HD 
60p 6 Mbps JA JA JA 

30p 4 Mbps JA JA JA 
*Alleen RTMP 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
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2. Toegevoegde functies 

• De functie Live View Composite is toegevoegd. 

• De gevoeligheid (hoe ver het scherpstelpunt verschuift per 
hoeveelheid rotatie) van de focusring bediening is uitgebreid met 
720° en 1080°. 

• De camera kan via een bekabeld LAN worden verbonden met 
LUMIX Tether. 

• Meerdere camera's kunnen worden bediend met LUMIX Tether1. 

• De zoomfunctie van LUMIX G powerzoomlenzen (H-PS14042 en 
H-PS45175) kan worden bediend met LUMIX Tether*. 

 

3. Verbeterde prestaties 

• Het kwam voor dat de camera vastliep bij het overzetten van 
beelden naar een pc via wifi (5 GHz). Dit probleem is opgelost. 

 

•Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn. 
•Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

 

 

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 54,02 miljard euro (6.698,8 
miljard yen) voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2021. Door 
samenwerkende innovaties streeft het bedrijf ernaar 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.  

 
1 Hiervoor is LUMIX Tether-software voor pc's versie 2.0 of hoger nodig. De LUMIX Tether-software 

versie 2.0 kan vanaf 30 november 2021, 14.00 uur worden gedownload van de wereldwijde LUMIX 
klantenservicewebsite: https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

https://www.panasonic.com/global

