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A STYLUS márka – a csúcsminőségű optikai technológia esszenciája. A 
fényképezőgépek hordozhatósága és az intuitív kezelhetőség a minden-
napi élet felfedezésének és megmutatásának élményét biztosítja - miköz-
ben a design és a kivitel minősége a valódi egyéniség kifejezésének esz-
köze is egyben. Bárhogyan is éljük életünket, biztosan van egy STYLUS 
fényképezőgép, ami tökéletesen illik hozzá.

Technológia
STYLUS: gyönyörű felvételek megörökítése – Fejlett Olympus képalkotó 

technológia az OM-D fényképezőgépek fejlesztéseit felhasználva, nagyteljesítményű 

objektívjeinkkel és képalkotó processzorokkal kiegészítve: tűéles képek lenyűgöző 

minőségben.

Design
STYLUS: már kézbe fogni is öröm – Kifinomult részletek és kiemelkedő minőségű 

kivitel, ergonomikus kialakítással és a kezelőszervek gondos  elhelyezésével – így 

ezek a fényképezőgépek tökéletesen kézbe simulnak.

Stílus
STYLUS: az egyéniség kifejezésének eszköze – Az önkifejezés és a mindennapi élet 

pillanatainak felfedezésére tervezve - mindezt olyan stílusosan, mely nagyszerűen tükrözi 

a fotós kreativitását. 

Intelligencia
STYLUS: a kreatív elképzelések megvalósítására – Az intelligencia a felvétel- 

készítést egy teljesen új szintre emeli: a fejlett funkciók által a kreativitás szinte nem 

ismer határokat - és az eredményt az elvárt minőségben kapjuk meg.

Aktív használhatóság
STYLUS: a mindennapok szépségének felfedezése – A hordozhatóság és az 

intuitív kezelhetőség alapvető fontosságú egy olyan fényképezőgép esetében, melyet 

a nem hétköznapi pillanatok felfedezésére használunk a hétköznapokban - a fotózás 

körülményeitől függetlenül lenyűgöző minőségben.
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01 | Szupervékony kivitel
A STYLUS 1 a rivális top-end kategória fényképezőgépeihez képest is egyedülálló minőségű felvé-
telek készítését teszi lehetővé – mindezt egy elképesztően kompakt kivitelben, melynek köszönhetően 
bármikor és bárhová gond nélkül magunkkal vihetjük. A konstans fényerős, 10.7x i.ZUIKO DIGITAL 
zoom objektív - igazán különleges extraként - szinte teljesen eltűnik, ha kikapcsoljuk a fényképe-
zőgépet.

02 | Intuitív használat
Minden részletében felfedezhető a kompromisszumot nem ismerő tervezés - az új STYLUS 1 a 
STYLUS márka abszolút mesterműve. Teljes vezérlést kínáló kezelőfelületének alapelvei a tükörrefle-
xes gépekéhez hasonló - a leggyakrabban használt beállítások közvetlenül, egy érintéssel érhetők el.

03 | Nagyteljesítményű technológiai megoldások
Lélegzetelállítóan éles felvételek, minden esetben - a STYLUS 1 a megörökölt, elképesztő OM-D E-M5 
technológiai megoldások minden előnyével büszkélkedhet - például a nagyteljesítményű elektronikus 
keresővel a minden eddiginél nagyszerűbb és a felvétel elkészítése előtt a beállítások hatásainak még 
átfogóbb megjelenítése érdekében.

STYLUS 1
A STYLUS technológiai megoldások, az úttörő Olympus OM-D so-
rozat, illetve a D-SLR fotózás legjobb összetevőinek felhasználásával 
megszületett STYLUS 1 egy vadonatúj fényképezőgép az ő maga 
által alkotott kategóriában. 



01 | Zoom objektív A nagyfelbontású képreprodukció témakörében az optikai technológia élvonalát képviselő i.ZUIKO  
DIGITAL objektív lenyűgöző, 28 - 300mm gyújtótávolsággal és konstans 1:2.8 fényerővel – még 
több fény, minden fókusztartományban.

02 | Hibrid vezérlőgyűrű A hibrid vezérlőgyűrű közvetlen, azonnali elérést biztosít a legkedveltebb, illetve leggyakrabban 
használt funkciókhoz és beállításokhoz – a tükörreflexes fényképezőgépeknél megszokott vezérlési 
stílusban, a fotós szemléletmód intuitív alkalmazása érdekében.

03 | Elektronikus kereső 100% képfedésével az 1,44 millió képpontos elektronikus kereső több belépő szintű tükörreflexes 
fényképezőgépet is maga mögé utasít. A kereső megvilágítása automatikusan beállításra kerül a 
környezet fényviszonyainak megfelelően, így a téma mindig tisztán látható.

04 | Beépített Wi-Fi Szupergyors és elképesztően könnyen kezelhető - az OI.Share alkalmazás az okostelefon érintőki-
jelzőjén keresztül működtethető, vezeték nélküli távvezérlést kínál több funkcióhoz, ezáltal még 
nagyobb szabadságot nyújt a kreatív felvételkészítés határainak kitolásához.

STYLUS 1
Szupervékony. 
Extra-nagyteljesítményű. 
Mindenféle felhasználásra.

FŐBB JELLEMZŐK

STYLUS 1
Kiegészítők

Kiegészítőink teljes kínálata 
weboldalunkon tekinthető 
meg.

01 | Teljes védelmet nyújtó bőr védőtok (CSCH-118). 02 | STYLUS puha védőtok. 03 | Vállszíj (CSS-109LL).  
04 | Csuklószíj (CSS-S110LS). 05 | Telekonverter (TCON-17X).



01 |  3" méretű, dönthető kijelző
Az LCD kijelző dönthetőségét lehetővé tevő mecha-
nizmusnak köszönhetően kényelmesen készíthető 
felvétel különleges, például nagyon magas és nagyon 
alacsony látószögből is.

02 |  Touch AF - felvétel az érintőkijelző 
használatával
A legjobb pillanatok megörökítése egyszerűen: a 
gyors reakcióidejű érintőkijelzővel az élességállítás 
és a felvétel elkészítése a másodperc törtrésze alatt 
végezhető.

03 |  11 Művészi szűrő
Engedje szabadjára kreativitását a 11 Művészi szűrő 
segítségével, mely a fotókat és a filmeket is művészi 
módon teszi még kifejezőbbé.

04 |  Photo Story funkció
Mondja el a történetet fotók segítségével - kombinálja 
a legjobb felvételeket egyetlen, kollázs-szerű képben. 
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05 |  Full HD videofelvételek
A STYLUS 1 ragyogó videofelvételt, sztereó hangrög-
zítést és többféle kreatív effektet kínál.

06 |  Extra expozíció vezérlés
A beépített ND szűrő mellett az expozíciós idő 
beállíthatósága által a lehető legjobbat hozhatjuk ki 
minden egyes témából.

07 |  RAW formátum
Ha nem szeretné a nagyszerű minőségű felvételeket 
tömöríteni a kiváló nyomtathatóság érdekében, a 
RAW formátum rendelkezésre áll.

08 |  Egyszerű kezelhetőség
Miközben az ambiciózus fotósok számára remek 
teljesítményt kínál, a STYLUS 1 a kezdőknek kifejezet-
ten egyszerű kezelhetőséget biztosít a Live Guide és 
iAuto funkciók által.

TOVÁBBI JELLEMZŐK
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01 | Kreativitás a víz alatt
A nyár tökéletes a vízi és víz alatti élet pillanatainak megörökítésére - így az a biztos, ha STYLUS TOUGH 
fényképezőgépünk mindig velünk van. A ház vízzáró tömítésrendszere biztosítja, hogy ne csak a fröccsenő 
víz ellen legyen védett, hanem akár 10, vagy 15 méterrel a víz felszíne alatt is.

02 | Felvételek fagypont alatt
Lesiklás a lejtőn, forgás a jégen, vagy szánkózás a barátokkal - egy STYLUS TOUGH fényképezőgép segít 
ezeket az eseményeket emlékként megőrizni. Lehet állandó téli útitárs - hiszen a lenyűgöző képek és Full 
HD videofelvételek készítése akár a fagyos -10°C fokban sem okozhat gondot.

03 | Fel a csúcsra
A hegymászás és a túrázás hívei is szinte teljesen gond nélkül kapcsolódhatnak ki - a STYLUS TOUGH 
gépek ütés- és törésálló kialakításuknak köszönhetően 2,1 méter magasságból történő leejtésnek és akár 
100 kilogrammnak megfelelő terhelésnek is ellenállnak.

TG-3

STYLUS TOUGH
A STYLUS TOUGH fényképezőgépek teljes választéka kifejezetten  
kemény körülmények közötti használatra lett tervezve - sőt, igazi 
extrém kalandtúrákra.

TG-850 TG-835



TOUGH TG-3
A kompromisszumot 
nem ismerő TOUGH 
csúcsmodell.

01 | F2.0 Hi-Speed
objektív

A pillanat megörökítése - akár gyenge fényviszonyok között is. Nagysebességű autofókusz, illetve 
4x nagylátószögű optikai zoom (25–100mm) biztosítja, hogy a sötét témák is valóban tökéletesek, 
illetve elmosódástól mentesek legyenek.

02 | Fejlett szupermakró 
funkció

A kreatív ötletek maradéktalan kifejezéséhez - ez a fényképezőgép négyféle makró felvételi módot 
kínál: a Mikroszkóp és Mikroszkóp vezérlés, Focus Stacking és Focus Bracketing üzemmódokat.

03 | Wi-Fi és OI.Share A felvételek közösségi oldalakon történő megosztása minden eddiginél egyszerűbb - a Wi-Fi csat-
lakozási képesség és az OI.Share alkalmazásnak köszönhetően, mely ugyancsak használható a mo-
bileszközről történő vezeték nélküli vezérléshez, a kreativitás még nagyobb szabadsága érdekében.

04 | Bővíthetőség A speciális kiegészítők - például előtétek, tokok és továbbiak - által a kreatív lehetőségek új világát 
élvezhetjük a legváltozatosabb kalandok megélése közben is.

STYLUS TOUGH
Kiegészítők 

Kiegészítőink teljes kínálata web- 
oldalunkon tekinthető meg.

FŐBB JELLEMZŐK

01 | Úszó csuklószíj (CHS-09). 02 | Univerzális TOUGH védőtok (CSCH-121). 03 | Búvártok (PT-056). 04 | Nagy látós-
zögű konverter víz alatti használatra (PTWC-01). 05 | Makró konverter víz alatti használatra (PTMC-01).

Minden TOUGH TG-3



TOUGH TG-850
Extrém hidegre
tervezve.

TOUGH TG-835
Túlélésre született -  
és túlteljesítésre.

01 |  Extra-nagylátószögű, 21mm
    objektív

Akár 5x optikai zoom használatakor és gyenge fények 
esetén is az objektív briliáns teljesítményt és tökéle-
tesen tiszta felvételeket biztosít - köszönhetően az 
objektív-eltolásos képstabilizátor rendszernek, mely ki-
küszöböli a kézmozgás okozta elmosódás lehetőségét.

02 |  Dönthető LCD kijelző
Lenyűgöző perspektívák - lenyűgöző felvételek készíté-
se a kalandok szerelmeseitől például közvetlenül a víz 
felszíne felett úgy, hogy közben az arcot egyáltalán nem 
éri víz.

03 |  Időzített sorozatfelvétel
Ez az intelligens funkció egy témáról több (1–99) képet 
készít előre megadott intervallum (10 másodperc – 60 
perc) szerint. Az így készült felvételekből dinamikus 
Time-Lapse videó készíthető számítógépen, videoszer-
kesztő program segítségével.

01 |  Nagylátószögű objektív 5x optikai 
zoommal
Kapja lencsevégre kalandjai minden apró részletét 
- vagy akár egy átfogó képet.Mindkét témavilág 
megörökíthető a TG-835 5x optikai zoomja (és 10x 
szuper-felbontású zoom funkciója), valamint 28mm 
nagylátószögű objektívje által.

02 |  GPS asszisztens funkció
Mindig tudja, hogy a felvételek pontosan merre is ké- 
szültek a világban - ráadásul automatikusan. Az elek- 
tronikus iránytűvel ellátott GPS asszisztens segítségé-
vel az utazások pontos útvonalának beazonosítása 
utólag is rendkívül egyszerű.

03 |  Videofelvétel opciók
Hozzon ki még többet a Full HD videofelvétel lehetősé-
geiből még egyszerűbben az Advanced Movie (kép és 
videoklip) funkció, illetve a nagysebességű High-Speed 
Movie (120fps felvételi sebességű HD videó) funkció 
segítségével.
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FŐBB JELLEMZŐK FŐBB JELLEMZŐK
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01 | Részletgazdag felvételek
Mindegy, merre visz az út - a STYLUS TRAVELLER fényképezőgépek mindazt kínálják, amire a tiszta és részlet-
gazdag felvételek készítéséhez szükség lehet. Többek között: nagy optikai zoomot és hatékony képstabilizátor 
rendszert, mely együttesen még nagyobb kreatív szabadságot biztosít, közelről és távolról is.

02 | Nagyteljesítményű technológia
Az utazás élményét még nagyobb élvezet megosztani családunkkal és barátainkkal, ha az elkészült fotók iga-
zán lenyűgözőek. Ezért találjuk meg a STYLUS TRAVELLER modellekben a nagy tudású iHS technológiát - a 
nagysebességű felvételkészítési funkciók és valósághű színreprodukció elérése érdekében. A szuperéles képek 
magukért beszélnek.

03 | Sokoldalú felvételkészítés - kifejezetten utazáshoz
Akár a világ körül, vagy akár csak a saját környezetünkben találunk témát - mindenféle szituációban szinte 
minden eszköz rendelkezésünkre áll ragyogó felvételek megörökítéséhez. Egy STYLUS TRAVELLER fényképe-
zőgépben valóban sokoldalú útitársra lelhetünk, mely kreatív oldalunk kifejezőerejét biztosítja számunkra.

SH-60SH-1

STYLUS TRAVELLER
Nem csak egyedülálló képalkotó és zoom technológiai megoldások 
jellemzik - a STYLUS TRAVELLER modellek szemet gyönyörköd-
tetőek a tökéletes részletekkel megálmodott kivitelnek köszönhetően.

SP-100EE



01 | Puha tok speciális kialakítással az SP-100EE fényképezőgéphez (CSCH-119). 02 | TRAVELLER prémium bőrtok. 
03 | TRAVELLER kemény bőr tok (TRHLC-120). 04 | Bőr váztok (CSCH-120).

STYLUS TRAVELLER
Kiegészítők  

Kiegészítőink teljes kínálata web- 
oldalunkon tekinthető meg.

TRAVELLER  
SP-100EE
Tűpontos felvételek 
irányzékkal.

01 | 50x optikai zoommal 
ellátott objektív

Elképesztően közeli képek - szuper-telefotó képesség a képminőség feláldozása nélkül. Az 50x 
optikai zoom (24–1200mm fókusztávolság), valamint 1:2.9–6.5 rekeszérték teszi ezt (és még mást 
is) elérhetővé. 

02 | Beépített irányzék Az irányzék segítségével a téma képben tartható - hiszen mindig tisztán látható - mely kifejezetten 
távoli, illetve mozgó témák esetén kiemelkedő fontosságú. Az eredmény így egy olyan felvétel lehet, 
mely pontosan a jól meglátott, kreatív kompozíciót képezi le.

03 | Elektronikus kereső 
(EVF)

A beépített EVF a kompakt fényképezőgépek körében teljesen új szintet jelent. Segítségével a téma 
a majdani eredménynek megfelelően jeleníthető meg - valamint lehetővé teszi annak finomszabály-
zással történő pontos beállítását is.

04 | Autofókusz zár /      
Fókuszhatároló

Több praktikus funkció egy érintésre: például a fókusz gomb autofókusz zár funkcióval, vagy a 
manuális fókusz gomb fókuszhatárolóval. Segítségükkel az autofókusz funkció és a legfontosabb 
paraméterek pontosan az igényeinknek megfelelően állíthatók be - szinte közvetlenül.

FŐBB JELLEMZŐK

SP-100EE SH-1 SH-60



01 |  Prémium PEN-stílus
A méltán népszerű Olympus PEN E-P5 modell 
elegáns stílusát megöröklő SH-1 bőrszerű textúráit és 
alumínium részegységeit jó érzés megérinteni - és jó 
rájuk nézni is.

02 | 5-tengelyes optikai képstabilizátor
Az SH-1 a világ első kompakt digitális fényképezőgé-
pe, mely 5-tengelyes optikai képstabilizátorral büsz-
kélkedhet – mely tűéles fotók és videók készítéséhez 
egyaránt hatékony segítséget nyújt.

03 |  Beépített WiFi
Utazásaink emlékképeinek megosztása családunk-
kal és barátainkkal minden eddiginél egyszerűbb - a 
beépített WiFi-nek és az OI.Share alkalmazás funkciói-
nak köszönhetően a felvételek átvitele okostelefonra, 
illetve tabletre gond nélkül történhet.

01 |  Objektív 24x optikai zoommal
Részletgazdag felvételek távolról is - az SH-60 nagy 
teljesítményű objektívje 24x optikai zoomot (illetve 
48x szuper felbontású zoom funkciót) biztosít ehhez. 
Segítségével kreativitásunk még szabadabb lehet -  
felvételeink pedig még dinamikusabbak lehetnek.

02 |  Photo Story funkció
Különleges hangulat a legkülönlegesebb pillanatokra: 
a Photo Story funkcióval a felvételek automatikusan 
készülnek, kerülnek tárolásra, illetve megosztásra egy 
kreatív, kollázs-szerű formátumban – saját, önkifejező 
stílusban.

03 |  Full HD videofelvétel
Az utazás legjobb pillanatai akár nagy felbontású 
(1920 x 1080) Full HD videofelvételen is rögzíthetők 
- majd újra átélhetők lélegzetelállító minőségben, 
otthon, egy megfelelő nagyképernyős TV-készüléken.
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TRAVELLER SH-60
Éles felvételek bármilyen  
távolságból.

TRAVELLER SH-1
Prémium stílus.  
Csúcstechnológia.

FŐBB JELLEMZŐK FŐBB JELLEMZŐK



TERMÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Minden fényképezőgép jellemző, adat és technológia egyben – a modellek 
egyszerű összehasonlítása a leginkább megfelelő STYLUS kiválasztásához!

STYLUS 1 TOUGH TG-3 TOUGH TG-850 TOUGH TG-835 TRAVELLER SP-100EE TRAVELLER SH-1 TRAVELLER SH-60

Szín

Érzékelő Felbontás 12 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel

Típus BSI CMOS, 1 / 1.7" BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS

Képprocesszor TruePic VI TruePic VII TruePic VII TruePic VI TruePic VII TruePic VII TruePic VI

Optikai 
teljesítmény /  
Objektív

Rekesz i.ZUIKO DIGITAL 1:2.8 1:2.0–4.9 1:3.5–5.7 1:3.9–5.9 1:2.9–6.5 1:3.0–6.9 1:3.0–6.9

Fókusztávolság (35mm ekv.) 6.0–64.3mm (28–300mm) 4.5–18mm (25–100mm) 3.74–18.7mm (21–105mm) 5–25mm (28–140mm) 4.3–215mm (24–120mm) 4.5–108mm (25–600mm) 4.5–108mm (25–600mm)

Optikai / SR zoom 10.7x / - 4x / 2x (8x) 5x / 2x (10x) 5x / 2x (10x) 50x / 2x (100x) 24x / 2x (48x) 24x / 2x (48x)

Képstabilizátor Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer (optikai, 
5-tengelyes)

Érzékelő-eltolásos rendszer

Érzékenység ISO 100–12800 ISO 100–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400

LCD kijelző Típus Dönthető érintőkijelző LCD Dönthető LCD HyperCrystal III LCD LCD LCD érintőkijelző LCD érintőkijelző

Méret /  
Képpontok száma

3.0" (7.6cm) / 1040K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0“ (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont

Kereső Típus Elektronikus kereső / 1440K képpont - - - Elektronikus kereső / 920K képpont - -

Képfedés Kb. 100% - - - Kb. 100% - -

Dioptria korrekció Igen - - - Igen - -

Videofelvétel  
funkciók

Fimfelvétel minőség Full HD 1080 30p Full HD 1080 30p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60i / 30p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60i / 30p

Nagysebességű
filmfelvétel
120fps / 240fps

VGA / QVGA VGA / QVGA VGA / HVGA HD / HVGA VGH / HVGA HD / HVGA HD / HVGA

Kreatív
funkciók

Művészi szűrők / Mágikus 
szűrők / Effektek (csak fotók)

11 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 11 Mágikus szűrő 7 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 11 Mágikus szűrő

Téma felvételi módok 12 22 18 21 17 16 17

Photo Story funkció Standard, Fun Frame Standard, Fun Frame - - - Standard, Speed, Fun Frame, 
Zoom In, Zoom Out

Standard, Speed, Fun Frame,  
Zoom In, Zoom Out

Időzített felvételkészítés - Igen + Time Lapse videofelvétel Igen - Igen Igen + Time Lapse videofelvétel -

Sorozatfelvétel  
(teljes felbontás)

7fps 5fps 7fps 11.5fps 7fps 12fps 11.5fps

Csatlakoztatás Wi-Fi Wi-Fi FlashAir™ FlashAir™ FlashAir™ Wi-Fi FlashAir™

Memória (kompatibilitás) SD memóriakártya (SDHC, SDXC, UHS-I kompatibilis), videofelvételekhez Class 6 ajánlott SD memóriakártya (SDHC, SDXC, UHS-I kompatibilis), videofelvételekhez Class 6 ajánlott

Főbb jellemzők 1:2.8 fix fényerős objektív  
10.7x zoom

Nagy rekesz - nagysebességű objektív 21mm extra-nagylátószögű objektív GPS és elektronikus iránytű 50x optikai zoom Prémium PEN design 24x optikai zoom

Hibrid vezérlőgyűrű (egyéni beállítások) Fejlett szupermakró funkció Dönthető LCD kijelző 120fps nagysebességű HD filmfelvétel Beépített irányzék 24x optikai zoom Hibrid 5-tengelyes Movie IS stabilizátor

Nagy, 1.44 millió képpontos  EVF Kifinomult rendszer-fejleszthetőség Időzített sorozatfelvétel Multi Recording funkció 920,000 képpontos EVF 5-tengelyes optikai képstabilizátor Photo Story funkció

Méretek Sz x Ma x Mé 116.2 x 87 x 56.5mm  
(automatikus objektívvédő sapkával, 
kiálló részek nélkül)

111.5 x 65.9 x 31.2mm 109.9 x 64.1 x 27.6mm 109.5 x 66.5 x 28.4mm 121.2 x 91.3 x 133.2mm 112.1 x 63.5 x 42.4mm 112.1 x 63.5 x 42.4mm

Tömeg (akkumulátorral és memóriakártyával) 402g 247g 218g 214g 589g 269g 269g

Akkumulátor BLS5 lítium-Ion LI-92 LI-50B LI-50B LI-92 LI-92 LI-90
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STYLUS 1 TOUGH TG-3 TOUGH TG-850 TOUGH TG-835 TRAVELLER SP-100EE TRAVELLER SH-1 TRAVELLER SH-60

Szín

Érzékelő Felbontás 12 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel 16 megapixel

Típus BSI CMOS, 1 / 1.7" BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS BSI CMOS

Képprocesszor TruePic VI TruePic VII TruePic VII TruePic VI TruePic VII TruePic VII TruePic VI

Optikai 
teljesítmény /  
Objektív

Rekesz i.ZUIKO DIGITAL 1:2.8 1:2.0–4.9 1:3.5–5.7 1:3.9–5.9 1:2.9–6.5 1:3.0–6.9 1:3.0–6.9

Fókusztávolság (35mm ekv.) 6.0–64.3mm (28–300mm) 4.5–18mm (25–100mm) 3.74–18.7mm (21–105mm) 5–25mm (28–140mm) 4.3–215mm (24–120mm) 4.5–108mm (25–600mm) 4.5–108mm (25–600mm)

Optikai / SR zoom 10.7x / - 4x / 2x (8x) 5x / 2x (10x) 5x / 2x (10x) 50x / 2x (100x) 24x / 2x (48x) 24x / 2x (48x)

Képstabilizátor Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer Lencse-eltolásos rendszer Érzékelő-eltolásos rendszer (optikai, 
5-tengelyes)

Érzékelő-eltolásos rendszer

Érzékenység ISO 100–12800 ISO 100–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400 ISO 125–6400

LCD kijelző Típus Dönthető érintőkijelző LCD Dönthető LCD HyperCrystal III LCD LCD LCD érintőkijelző LCD érintőkijelző

Méret /  
Képpontok száma

3.0" (7.6cm) / 1040K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0“ (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont 3.0" (7.6cm) / 460K képpont

Kereső Típus Elektronikus kereső / 1440K képpont - - - Elektronikus kereső / 920K képpont - -

Képfedés Kb. 100% - - - Kb. 100% - -

Dioptria korrekció Igen - - - Igen - -

Videofelvétel  
funkciók

Fimfelvétel minőség Full HD 1080 30p Full HD 1080 30p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60i / 30p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60p Full HD 1080 60i / 30p

Nagysebességű
filmfelvétel
120fps / 240fps

VGA / QVGA VGA / QVGA VGA / HVGA HD / HVGA VGH / HVGA HD / HVGA HD / HVGA

Kreatív
funkciók

Művészi szűrők / Mágikus 
szűrők / Effektek (csak fotók)

11 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 11 Mágikus szűrő 7 Művészi szűrő 7 Művészi szűrő 11 Mágikus szűrő

Téma felvételi módok 12 22 18 21 17 16 17

Photo Story funkció Standard, Fun Frame Standard, Fun Frame - - - Standard, Speed, Fun Frame, 
Zoom In, Zoom Out

Standard, Speed, Fun Frame,  
Zoom In, Zoom Out

Időzített felvételkészítés - Igen + Time Lapse videofelvétel Igen - Igen Igen + Time Lapse videofelvétel -

Sorozatfelvétel  
(teljes felbontás)

7fps 5fps 7fps 11.5fps 7fps 12fps 11.5fps

Csatlakoztatás Wi-Fi Wi-Fi FlashAir™ FlashAir™ FlashAir™ Wi-Fi FlashAir™

Memória (kompatibilitás) SD memóriakártya (SDHC, SDXC, UHS-I kompatibilis), videofelvételekhez Class 6 ajánlott SD memóriakártya (SDHC, SDXC, UHS-I kompatibilis), videofelvételekhez Class 6 ajánlott

Főbb jellemzők 1:2.8 fix fényerős objektív  
10.7x zoom

Nagy rekesz - nagysebességű objektív 21mm extra-nagylátószögű objektív GPS és elektronikus iránytű 50x optikai zoom Prémium PEN design 24x optikai zoom

Hibrid vezérlőgyűrű (egyéni beállítások) Fejlett szupermakró funkció Dönthető LCD kijelző 120fps nagysebességű HD filmfelvétel Beépített irányzék 24x optikai zoom Hibrid 5-tengelyes Movie IS stabilizátor

Nagy, 1.44 millió képpontos  EVF Kifinomult rendszer-fejleszthetőség Időzített sorozatfelvétel Multi Recording funkció 920,000 képpontos EVF 5-tengelyes optikai képstabilizátor Photo Story funkció

Méretek Sz x Ma x Mé 116.2 x 87 x 56.5mm  
(automatikus objektívvédő sapkával, 
kiálló részek nélkül)

111.5 x 65.9 x 31.2mm 109.9 x 64.1 x 27.6mm 109.5 x 66.5 x 28.4mm 121.2 x 91.3 x 133.2mm 112.1 x 63.5 x 42.4mm 112.1 x 63.5 x 42.4mm

Tömeg (akkumulátorral és memóriakártyával) 402g 247g 218g 214g 589g 269g 269g

Akkumulátor BLS5 lítium-Ion LI-92 LI-50B LI-50B LI-92 LI-92 LI-90



A jellemzők és megjelenés bejelentés, illetve figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva. Az itt szereplő képek között csak illusztrációs célra használt képek is találhatók. A termékek színe eltérhet a nyomtatott 

anyagon látható színektől. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Shadow Adjustment Technology (árnyékkompenzálás technológia) funkció az 

Apical cég által bejegyzett szabadalommal védett technológiai megoldásait alkalmazza. A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az Eye-

Fi, Eye-Fi logó, illetve az Eye-Fi Connected az Eye-Fi. Inc., bejegyzett védjegyei. A Four Thirds és Micro Four Thirds az Olympus Imaging Corporation bejegyzett védjegyei. Az ART FILTER az Olympus Imaging Corporation 

védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Minden itt szereplő cégnév, illetve terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A katalógusban szereplő OLED kijelző képek csak illusztrációk. Az adatok 

a 2014 januári állapotokat mutatják.

További információ: www.olympus-europa.com / www.olympus.hu
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