
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
Uusi 16,6x zoomobjektiivi M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 on 
ihanteellinen yleisobjektiivi harrastajakuvaajille 

Olympus julkistaa peilittömien kameroiden luokassa 
zoomobjektiivin, jolla on kaikkien aikojen laajin 
polttovälialue 
 
Espoo, 13. Helmikuu 2019 – M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 on 
laajapolttovälinen 16,6x zoomobjektiivi, joka tarjoaa ensiluokkaisen 
optisen rakenteen kattaen koko polttovälialueen laajakulmasta teleen. 
Tämä suurinopeuksisen ja tarkan automaattitarkennuksen (AF) sekä 
pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävän rakenteen tarjoava 
monipuolinen objektiivi on ihanteellinen kumppani maisema-, katu- ja 
henkilökuvaukseen. 
 
Suorituskykyä ja sääsuojausta 
16,6x suurennuksen ansiosta M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 on 
tähän asti suorituskykyisin zoomobjektiivi peilittömien kameroiden luokassa1. 
Tämä 12–200 mm:n polttovälialueen (kinovastaavuus: 24–400 mm) 
laajakulmasta telealueelle kattava objektiivi on Olympukselle ominaiseen 
tapaan rakenteeltaan kompakti ja kevyt, ja se soveltuu moniin erilaisiin 
kuvaustilanteisiin.  
Luotettava, M.Zuiko PRO -sarjasta tuttu pölyn-, roiskeen- ja 
pakkasenkestävä rakenne lisää objektiivin monikäyttöisyyttä ja mahdollistaa 
kuvaamisen sääolosuhteista riippumatta. 
 
Optinen rakenne on suunniteltu kuvanlaadun ja nopean sekä tarkan 
automaattitarkennuksen ehdoilla 
Olympuksen insinöörit ovat hyödyntäneet objektiivin suunnittelussa 
erityisoptiikkaa, kuten Super ED- ja asfäärisiä linssejä, ehkäistäkseen väri- ja 
muita vääristymiä koko zoomausalueella. ZERO (Zuiko Extra-low Reflection 
Optical) -pinnoite vähentää merkittävästi haamukuvia ja heijastuksia. 
ED 12-200mm F3.5-6.3 sisältää myös MSC (video- ja stillkuvausta tukeva) -
tarkennusmekanismin, joka hyödyntää sisäistä tarkennusjärjestelmää, jossa 
tarkentaminen toteutetaan vain yhtä kevyttä linssielementtiä siirtämällä. 
Tämä mahdollistaa suurinopeuksisen automaattitarkennuksen, jotta 
silmänräpäyksessä ohikiitävät kuvaustilanteet saadaan hyödynnettyä. 
 
 
 

 
M.Zuiko Digital ED 12-200mm 
F3.5-6.3 

> 16,6x zoomobjektiivi, joka 
tarjoaa luokassaan maailman 
laajimman 
zoomausulottuvuuden1 

> Ennennäkemättömän kompakti 
ja kevyt rakenne, jolla voi 
pölyn-, roiskeen- ja 
pakkasenkestävyytensä 
ansiosta kuvata missä tahansa 
ympäristössä. 

> Ensiluokkainen optinen 
rakenne korkealaatuisilla 
kuvantamisominaisuuksilla, 
jotka kattavat koko 
polttovälialueen 

> Suurinopeuksinen ja tarkka 
automaattitarkennus kuvien ja 
videoiden taltiointiin 

> Ihanteellinen maisema-, katu- 
ja ihmiskuvaukseen 

> Erinomaiset 
lähikuvausominaisuudet ja noin 
10 cm:n lähitarkennusetäisyys 

> Mitat: suurin halkaisija Ø77,5 
mm x pituus 99,7 mm 

> Paino: noin 455 g  

> Saatavilla vuoden 2019 
maaliskuun lopulla 
suositushintaan2 949,00€ 



 

Hinnat ja saatavuus 
Uusi M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3 tulee saataville vuoden 2019 
maaliskuun lopulla suositushintaan2 949,00€. 
Jokaisen Olympus-kameran ja -objektiivin tapaan ED 12-200mm F3.5-6.3:lle 
on saatavilla maksuton kuuden kuukauden laajennettu takuu3 (edellyttää 
rekisteröintiä MyOlympus-verkkopalvelussa osoitteessa 
www.my.olympus.eu). 
 
Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista uusimmat tekniset 

tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa http://www.olympus-europa.com. 

 
1 Suurin suurennussuhde peilittömien kameroiden vaihdettavista zoomobjektiiveista (tiedot 
tarkistettu helmikuussa 2019). 
2 Suositusvähittäismyyntihinta 
3 kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

 
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 
Henrik Tanabe 
Olympus Finland Oy 
Puh: +358 9 875 810 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@olympus.fi  
 
Tietoja Olympuksesta  

Olympus Europa on Tokiossa, Japanissa sijaitsevan Olympus Corporationin 
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueiden pääkonttori. Maailman 
johtavana optisten ja digitaalisten tarkkuuslaitteiden valmistajana Olympus 
toimittaa innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin terveydenhoitojärjestelmiin, 
digitaalikameroihin sekä tieteellisiin käyttötarkoituksiin. Yhtiön palkitut 
tuotteet ovat tärkeässä osassa sairauksien havaitsemisessa 
ennaltaehkäisyssä ja parantamisessa, ja ne edistävät tutkimusta ja 
mahdollistavat elämän dokumentoinnin sekä taiteellisen vapauden. 
Olympuksen edistykselliset tuotteet tarjoavat käyttäjilleen turvallisemman, 
terveellisemmän ja täysipainoisemman elämän. 
 
Lisätietoja osoitteessa: www.olympus-europa.com  
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