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Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4.0 PRO – Första
professionella 8,3x zoomobjektivet med konstant bländare 1:4

Professionell resezoom för alla som
behöver resa med lätt packning
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 mm 1:4.0 PRO motsvarar
brännvidden 24-200 mm för 35 mm småbild. Ett zoomomfång på hela
8,3 gånger! Hittills har det krävts minst två objektiv för motsvarande
omfång med professionell bildkvalitet. Objektivet är utrustat med Sync
IS som möjliggör upp till 6,5 EV-steg bildstabilisering* och det är
naturligtvis väderskyddat. Närgränsen är bara 1,5 cm och
bildåtergivningen, från vidvinkel till tele, i en klass för sig.

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100
mm 1:4.0 PRO snabbfakta:
> Professionell 8,3x resezoom
> Konstant bländare 1:4.0
> Damm-, stänk- och
frysskyddad
> 1,5 cm närgräns för extrema

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 mm 1:4.0 PRO är den perfekta resezoomen
för alla med höga krav på bildkvalitet och maximal hanterbarhet. Optimerat
för Olympus OM-D- och PEN-kameror och finns i butik i november i prisläge
12 990 kronor.

närbilder
> Inbyggd IS som ger
bildstabilisering motsvarande
upp till 6,5 EV-steg i
kombination med Olympus
kameror med 5-axlig IS

Res lätt med ett objektiv

> Extremt snabb och exakt AF

Den nya prozoomen ger dig större flexibilitet som fotograf och möjlighet att

> Z Coating Nano –
antireflexbehandling för

ytterligare minimera nödvändig utrustning i extrema situationer. Trots låg vikt
och kompakt format får du professionella prestanda och en brännvidd som
tidigare inte funnits i ett enda objektiv.

minimering av blänk
> L-Fn knapp och manuell
fokuskoppling
> Vikt 561 g

Precis som övriga objektiv i Olympus PRO-serie är det väderskyddat, dvs
stänk-, damm och fryssäkert. I kombination med Olympus OM-D kameror får
du Micro Four Thirds prisbelönta systemegenskaper: låg vikt, kompakt
format, branschledande bildstabilisering, extremt snabb autofokus och
professionell bildkvalitet – alltid redo att hänga med dig överallt.

Kvalitet i varje detalj
Byggt i metall signalerar objektivet högsta kvalitet och det genomsyrar varje
detalj. Från möjligheten att på bara 1,5 cm avstånd knivskarpt återge
motivets finaste skiftningar i färg och form, till vidvinkelbilder med skärpa
över hela bildytan och snygga telebilder med kort skärpedjup.

Kraven på den optiska bildkvaliteten var högt ställda vid utvecklingen av
objektivet och resultatet blev över förväntan, bl a tack vare
linskonstruktionen med konstant bländare över hela brännvidden och Z
Coating Nano som effektivt reducerar störande reflexer och blänk. Objektivet
har inbyggd bildstabilisering som synkar (Sync IS) med Olympus 5-axliga
bildstabilisering och stabiliserar bilden upp till 6,5 steg (EV) – den bästa på
marknaden*. Det är även utrustat med ett mycket snabbt och exakt
autofokussystem, anpassningsbar L-Fn-knapp för att få snabb tillgång till en
specifik funktion och manuell fokuskoppling som möjliggör direkt övergång
till manuell fokusering när det behövs.

Varje ny kamera och objektiv från Olympus har en förlängd garanti i sex
månader utöver lagstadgad garanti, vid registrering av produkt på
MyOlympus.

* I kombination med Olympus kompatibla kameror
Produktspecifikationer kan ändras utan vidare information. För aktuell och
komplett specifikation se www.olympus.se
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Kort om Olympus
Olympus är en av världens ledande företag inom optisk-digital
precisionsteknologi och tillverkare av toppmodern medicinteknik,
digitalkameror och utrustning för avancerad forskning. Prisbelönta produkter
som spelar en viktig roll i att upptäcka, förebygga och behandla sjukdomar,
men som också driver forskningen framåt och ger fler möjlighet att
dokumentera livet med konstnärlig frihet. Olympus högteknologiska
produkter bidrar till att öka livskvaliteten för allt fler.
I Sverige är Olympus ett av de ledande företagen inom digitala kameror,
medicinteknik samt optisk-digital teknik för funktions- och kvalitetskontroll.
Olympus Sverige AB omsätter cirka 400 miljoner kronor.
Mer information finns på www.olympus.se

