
 
 

PRESSEMELDING 

Olympus Tough TG-6 gir imponerende bildekvalitet i et utrolig kompakt 

og ekstremt solid kamerahus 

Nytt og robust Olympus Tough TG-6 kompaktkamera: 

Laget for å forevige alle eventyrene dine 

 

Oslo, 22. mai 2019 – Med Tough TG-6, introduserer Olympus et nytt 

flaggskip i Tough-kompaktkameraserien. Det takler alle værforhold, 

kan brukes under vann, og er støtsikkert og knusesikkert. Nye TG-6 har 

ikke bare Olympus’ anerkjente, robuste ytelse, feltsensorsystem og 

mulighet til å ta bilde av selv de minste detaljer og rikeste farger med 

imponerende kvalitet, men en rekke forbedringer og nye funksjoner: 

Noen av høydepunktene er nye undervannsmoduser, mer allsidige 

makrofotografiske muligheter og en bedre skjerm med forbedret 

oppløsning. 

TG-6 kommer i salg fra tidlig i juli sammen med en rekke nytt og nyttig 

tilbehør for det utvidbare Tough-fotograferingssystemet. 

 

Kraftig ytelse i ethvert miljø: bygget for eventyr 

Tough TG-6 er utformet for å være en praktisk og pålitelig partner som er 

klar for de røffere delene av fotograflivet: Det er vanntett1 til en dybde på 

15 m, støvtett1, støtsikker1 i fall på opptil 2,1 m, knusesikker1 under opptil 

100 kg vekt, frostsikker1 opptil -10 °C og er utstyrt med en beskyttende 

glasskonstruksjon med dobbelt glass som gir svært gode 

antiduggegenskaper. Et nytt objektivdeksel (LB-T01) gir enda bedre 

beskyttelse mot riper på objektivet, og med undervannshuset PT-059 får du 

muligheten til å ta bilder og video ned til en dybde på 45 meter under 

overflaten (begge selges separat). 

Olympus’ anerkjente feltsensorsystem gjør det mulig å registrere loggdata 

som posisjon og høyde over/under havet, samt luft-/vanntemperatur mens 

du tar stillbilder eller video.  

 

Imponerende bildekvalitet som leveres gjennom et svært lyssterkt 

objektiv, en høyhastighetssensor og Olympus’ siste bildeprosessor 

Med et førsteklasses F22-zoomobjektiv og en høyhastighets, bakbelyst 

CMOS-bildebrikke med suveren, høysensitiv ytelse, gir TG-6 muligheten til å 

ta fantastiske bilder og video. En ny digital telekonverter dobler 

zoomfaktoren til den optiske 4x-zoomen til et maksimum på 8x zoom. Et 

antireflekterende (AR) belegg på bildebrikkeglasset reduserer nå optiske feil, 

mens TruePic VIII-bildeprosessoren fra den profesjonelle OM-D E-M1X-

modellen bidrar til å redusere støynivåer og skape bedre oppløsning i 

områder med lav kontrast. Muligheten til å registrere RAW-data gir TG-6-

 

Olympus Tough TG-6 

> I sin prisklasse setter TG-6 

standarden for å kombinere 

bildekvalitet med 

bekvemmelighet når det gjelder 

portabilitet og robusthet 

Hovedfunksjoner: 

> Støvtett, vanntett ned til 15 m1, 

støtsikker fra høyder opptil 

2,1 m1, knusesikker opptil 

100 kg1, frostsikker opptil -

10 °C1 

> Super-lys F22 bredt 

25–100 mm3 4x optisk 

zoomobjektiv for 

vidvinkelfotografering og 

utmerket bildekvalitet med høye 

ISO-verdier i dårlig lys 

> 12 MP bakbelysning CMOS-

sensor 

> TruePic VIII-bildeprosessor 

> Uovertruffent firemodus variabelt 

makrosystem for spektakulære 

nærbilder fra 30 cm til bare én 

cm 

> Flere undervannsmoduser med 

optimaliserte innstillinger til ulike 

situasjoner  

> 4K 30P Video samt 

høyhastighets Full HD-modus 

for å gi avspilling i saktefilm 

> Innebygd WiFi og OI.Share-app 

for fjernstyring og deling via en 

smarttelefon  

> GPS, kompass og OI.Track-app 

for rask og nøyaktig 

plasseringsdata 

> Kan utvides med et omfattende 

utvalg av 

systemkonverteringsobjektiv og 

tilbehør 



 
 

brukerne allsidige redigeringsalternativer med Olympus Workspace eller 

annen bilderedigeringsprogramvare som støtter RAW-filer fra TG-6. 

 

Uovertruffent makrosystem for gode nærbildeegenskaper opptil én cm 

fra motivet 

For spektakulære nærbilder har Tough TG-6 et avansert, variabelt 

makrosystem som strekker seg utover grensene for hva det menneskelige 

øyet kan se. Med en fokuseringsavstand på opptil én cm fra enden av 

objektivet og en maksimal fotograferingsforstørrelse på 7x3, tar kameraet 

bilder i høy kvalitet av mikroskopiske verdener. Makrosystemet har fire 

moduser: mikroskop, mikroskopkontroll, fokusbracketing og fokusstabling. I 

fokusstablingsmodus kan brukerne nå angi mellom tre og ti bilder for mer 

allsidighet, finjustere innstillingene for ulike motiver og få mer presisjon i den 

endelige fotograferingen. 

 

Moduser for undervannsfotografering med bred funksjonalitet og et 

større tilbehørsutvalg for systemutvidelse 

For å utvide mulighetene av undervannsfotografering ytterligere, er Tough 

TG-6 utstyrt med fem undervannsmoduser, inkludert undervannsvidvinkel, 

snapshot under vann, undervannsmakro, undervannsmikroskop og 

undervanns-HDR. Hvert modus bytter til fotograferingsinnstillinger som er 

optimalisert for ulike situasjoner. Den populære undervanns 

hvitbalansemodusen har blitt utvidet til tre alternativer som gir egnet 

fargejustering for fotografering på dypt vann. Den nye fisheye-konverteren 

FCON-T02 for sirkulær fisheye-fotografering (selges separat) har blitt tilført i 

et allsidig utvalg av tilbehør som ytterligere utvider 

fotograferingsmulighetene.  

 

Tilgjengelighet og prising, utvidet garanti og tips og triks for 

undervannsfotografering på MyOlympus 

Nye Tough TG-6 bli tilgjengelig i rød og sort sammen med alt nytt tilbehør 

(se nedenfor) fra begynnelsen av juli 2019 til en veiledende pris4 på 4 800kr. 

I tillegg til å få god verdi for prisen, inkluderes en seks måneders 

garantiforlengelse5 hvis nye eiere registrerer kameraet sitt på 

www.my.olympus.eu. 

Dykkere kan finne mer informasjon og tips og triks om å fange bilder av den 

uberørte undervannsverdenen med Tough-serien i vår Underwater 

Photography World på www.olympus.eu/underwater 

 

Nytt tilbehør for utvidelse av Tough-systemet 

Tough-kameraer er grunnlaget for et utvidbart fotograferingssystem med 

vanntette objektiver, beskyttende veske og et undervannshus for dypdykk. 

Alle komponentene er like robuste som kameraene de har blitt utformet for. 

Med den nye TG-6 har en rekke nye tilbehør blitt lagt til i utvalget:  

 

Dette er nytt: TG-6 vs. TG-5 

> Ny LCD-skjerm med oppløsning 

på 1,04 millioner prikker 

garanterer forbedret synlighet  

> Innebygget 2x digital 

telekonverter som gir muligheten 

til en maksimal zoom på 8x 

> Antireflekterende (AR) belegg på 

sensorens forseglingsglass for å 

redusere mørke og lyse områder  

> Fokusstablingsmodus gir nå 

muligheten til å velge antall 

bilder som skal slås sammen for 

et skarpt fokus gjennom bildet 

(mellom tre og ti bilder) 

> Makrofotografering er nå 

tilgjengelig i P- og A-moduser: 

Gå så nært som én cm fra 

enden av objektivet i P- og A-

modusene  

> Nytt modus for 

undervannsmikroskop for å ta 

nærbilder opptil én cm fra enden 

av objektivet 

> Den tidligere enkel-WB-

modusen for 

undervannsfotografering har blitt 

erstattet av tre alternativer 

avhengig av vanndybden 

> Når du tar stillbilder vises det nå 

datoavtrykk 

http://www.my.olympus.eu/
https://my.olympus-consumer.com/underwater-world


 
 

> PT-059 Undervannshus for å ta video og stillbilder bekymringsfritt 

på dyp ned til 45 meter. Kameraets kontroller kan betjenes fra 

utsiden av huset for enkel kontroll over eksponeringer under vann. 

To eksterne blitsenheter for undervannsfotografering (UFL-3) er 

kompatible, for blitsfotografering med flere enheter i et kompakt 

system. 

> CSCH-127 Silikondeksel beskytter overflaten til kamerahuset mot 

riper. Den gir også et solid grep på kameraet ved fotografering under 

vinter- og vannsporter. LED-lysguide LG-1 og Blitz-diffuser FD-1 kan 

festes til kameraet uten å fjerne silikondekselet. 

> LB-T01 Objektivdeksel for å beskytte objektivoverflaten mot skitt 

og riper. Barrieren åpnes/lukkes enkelt ved å rotere kanten, og sikrer 

enkel håndtering selv når du bruker hansker. 

> FCON-T02 fisheye-konverter-objektiv for å kunne bytte raskt og 

enkelt mellom sirkulær og diagonal fisheye-fotografering. For å feste 

dette objektivet trenger du konverteradapteret CLA-T01 (selges 

separat) 

> UC-92 litium-ionbatterilader for å fullade Tough-kamerabatteriet 

LI-92B ved hjelp av en USB-port på omtrent 2,5 time. 

For en komplett liste for Tough! TG-6-funksjoner og tilbehør, 

gå til www.olympus-europa.com/tough 

Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Besøk Olympus-hjemmesiden på 

www.olympus-europa.com for å se de nyeste spesifikasjonene. 

1 Vanntett i henhold til JIS/IEC beskyttelsesklasse 8 (IPX8) (Olympus testforhold). Støvtett i 

henhold til JIS/IEC beskyttelsesklasse 6 (IP6X) (Olympus testforhold). Støtsikker vises i 

samsvar med MIL-STD810F (Olympus testbetingelser). Frostsikker og knusesikker i 

henhold til Olympus testforhold. 

2 Ved vidvinkelenden på 25 mm (35 mm-ekvivalent) 

3 35 mm-ekvivalent 

4 Veil. forhandlerpris 

5 Seks måneder i tillegg til den lovbestemte garantien i landet der produktet ble kjøpt. 

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte: 

Annika Johansen 

Olympus Norge 

Tlf.: +47 23005050 

E-post: annika.johansen@olympus.no 

 

Om Olympus  

Nytt Tough-tilbehør: 

 

Tough TG-6 med PT-059 

 

Touch TG-6 med CSCH-127 

 

Tough TG-6 med LB-T01 

 

Tough TG-6 med FCON-T02 

 

UC-92 Batterilader 

http://www.olympus-europa.com/tough
http://www.olympus.no/


 
 

Olympus Europa er hovedkvarteret for EMEA-regionen (Europa, Midtøsten 

og Afrika) for Olympus Corporation i Tokyo i Japan. Som en av verdens 

ledende produsenter innen optisk og digital presisjonsteknologi, har 

Olympus levert nyskapende løsninger for toppmoderne medisinske 

systemer, digitale kameraer og vitenskapelige løsninger i 100 år. Selskapets 

prisbelønte produkter spiller en viktig rolle for å påvise og forebygge 

sykdom, drive vitenskapelig forskning og dokumentere livet med kunstnerisk 

frihet. I kundenes hender hjelper Olympus høyteknologiske produkter med å 

gjøre menneskers liv sunnere, tryggere og mer tilfredsstillende – i dag og i 

fremtiden. 

 

Du kan lese mer på: www.olympus.no 

http://www.olympus.no/

