
 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Olympus Tough TG-6 tuottaa vaikuttavan kuvanlaadun kompaktissa 

mutta erittäin lujatekoisessa rungossa 

Uusi ja kestävä Olympus Tough TG-6 ‑kamera: tallenna 

kaikki seikkailusi 

 

Espoo, 22. toukokuuta 2019 – Tough TG-6 ‑mallin myötä Olympus 

julkistaa uuden lippulaivamallin kompaktiin Tough-kameramallistoon, 

joka kestää kaikkia sääolosuhteita, vedenalaista käyttöä, putoamisesta 

aiheutuvia iskuja sekä murskaavaa painoa. Uusi TG-6 sisältää 

Olympuksen palkittua, lujatekoista suorituskykyä, Field Sensor 

‑järjestelmän sekä kyvyn taltioida pienimmätkin yksityiskohdat ja 

kirkkaimmatkin värit vaikuttavalla kuvanlaadulla, minkä lisäksi siinä on 

useita parannuksia ja uusia ominaisuuksia: 

Tärkeimpiin lukeutuvat uudet vedenalaiset kuvaustilat, entistä 

monipuolisemmat makrokuvausvaihtoehdot sekä parempi näyttö 

entistä suuremmalla tarkkuudella. 

TG-6 tulee myyntiin heinäkuun alussa yhdessä monien uusien ja 

hyödyllisten Tough-lisävarusteiden kanssa. 

 

Suorituskykyä kaikkiin olosuhteisiin: valmis seikkailuun 

Tough TG-6 suunniteltiin käteväksi ja luotettavaksi kumppaniksi, joka on 

valmis valokuvauksen raskaampiin olosuhteisiin: se on vedenkestävä1 15 

metrin syvyyteen, pölynkestävä1, iskunkestävä1 2,1 metriin, 

murskautumisenkestävä1 jopa 100 kg:aan, pakkasenkestävä1  

-10 °C:een, ja siinä on kaksikerroksinen suojalasirakenne, mikä takaa 

erinomaiset huurtumisenesto-ominaisuudet. Uusi, kiinnitettävä LB-T01-

objektiivisuoja parantaa objektiivin naarmuuntumissuojaa entisestään. PT-

059-sukelluskotelo puolestaan mahdollistaa kuvien ja videoiden taltioinnin 

jopa 45 metrin syvyydessä (molemmat saatavilla erikseen lisävarusteena). 

Olympus Field Sensor ‑järjestelmän avulla erilaisia tietoja, kuten sijainti, 

korkeus/syvyys sekä ilman/veden lämpötila, voidaan taltioida valokuvien ja 

videoiden kuvaamisen aikana.  

 

Vaikuttava kuvanlaatu tuotetaan erittäin valovoimaisella objektiivilla, 

herkällä kennolla ja Olympuksen uusimmalla kuvaprosessorilla 

Luokkansa johtavalla F2.02-valovoimaisolla zoomobjektiivilla ja erittäin 

herkällä sekä nopealla, taustavalaistulla CMOS-kuvakennolla varustettu TG-

6 taltioi korkealaatuisia valokuvia ja videoita. Kuvakennon lasin pinnassa 

oleva, heijastuksia ehkäisevä AR (Anti Reflecting) -pinnoite vähentää 

haamukuvia ja heijastuksia, ja OM-D E-M1X ‑ammattilaismallista tuttu 

TruePic VIII ‑kuvaprosessori vähentää kohinaa ja parantaa erottelukykyä 

heikon kontrastin kohdissa. RAW-taltiointimahdollisuuden ansiosta TG-6 

 

Olympus Tough TG-6 

> TG-6 on kuvanlaadullaan, 

kestävyydellään ja 

kannettavuudellaan oman 

luokkansa mittapuu, jota vasten 

muut kamerat arvioidaan. 

Tärkeimmät ominaisuudet: 

> Pölynkestävyys, vedenkestävyys 

15 m1, iskunkestävyys 2,1 m1, 

murskautumisenkestävyys 100 

kg1, pakkaskestävyys -10 °C1 

> Laajakulmainen ja erittäin 

valovoimainen F22  

25–100 mm3 4x optinen 

zoomobjektiivi erinomaisella 

kuvanlaadulla ja korkeilla ISO-

arvoilla heikkoja 

valaistusolosuhteita varten 

> 12 megapikselin taustavalaistu 

CMOS-kenno 

> TruePic VIII -kuvaprosessori 

> Hämmästyttävät lähikuvat jopa 

vain 1 cm etäisyydeltä 30 cm 

asti vertaansa vailla olevalla, 

nelitilaisella Variable Macro -

järjestelmällä 

> Eri sukellustiloja, joissa on 

optimoidut asetukset eri 

kuvaustilanteisiin  

> 4K 30P -video sekä Full HD -

suurnopeusvideo hidastettua 

toistoa varten 

> Yhdysrakenteinen WiFi-

ominaisuus ja OI.Share-

yhteensopivuus mahdollistavat 

kauko-ohjauksen ja jakamisen 

älypuhelimella  

> Nopeat ja tarkat sijaintitiedot 

GPS- ja 

kompassiominaisuuksien sekä 

OI.Track-yhteensopivuuden 

avulla 

> Laajennusmahdollisuudet 

kattavasta 

järjestelmälisäkkeiden ja 

lisävarusteiden valikoimasta 



 

tarjoaa käyttäjille monipuoliset muokkausvaihtoehdot Olympus Workspacella 

tai muulla TG-6 RAW ‑tiedostoja tukevalla kuvankäsittelyohjelmalla. 

 

Voittamaton makrojärjestelmä ensiluokkaisilla 

lähikuvausominaisuuksilla mahdollistaa kuvaamisen jopa vain 1 cm:n 

etäisyydellä kohteesta 

Hämmentäviä lähikuvia silmällä pitäen Tough TG-6 ‑mallissa on kehittynyt 

Variable Macro ‑järjestelmä, joka taltioi enemmän kuin mitä ihmissilmä 

näkee: jopa vain 1 cm:n lähitarkennusetäisyyden etulinssistä mitattuna, sekä 

jopa 7x3-maksimisuurennuksen mahdollistava kamera taltioi korkealaatuisia 

kuvia mikroskooppisen pienistä maailmoista. Makrojärjestelmässä on neljä 

tilaa: Mikroskooppi, Mikroskooppi-ohjaus, Tarkennuksen haarukointi ja 

Terävyystasojen pinoaminen. Terävyystasojen pinoamistilassa (Focus 

Staking) käyttäjät voivat nyt valita 3–10 kuvaa, hienosäätää asetuksia eri 

kohteille sekä parantaa lopullisen kuvan tarkkuutta. 

 

Monipuoliset vedenalaiset kuvaustilat ja suuri valikoima lisävarusteita 

mahdollistavat järjestelmän laajentamisen 

Entistä laajempien vedenalaisten kuvausmahdollisuuksien takaamiseksi 

Tough TG-6 on varustettu viidellä vedenalaisella kuvaustilalla, mukaan 

lukien Vedenalainen laajakulmakuvaus, Vedenalainen tilannekuvaus, 

Vedenalainen makrokuvaus, Vedenalainen mikroskooppi ja Vedenalainen 

HDR. Jokainen tila aktivoi eri tilanteisiin parhaiten optimoidut 

kuvausasetukset. Vedenalainen valkotasapaino -tilaa on laajennettu 

kolmeen eri vaihtoehtoon, jotka sisältävät värinsäädöt syvässä vedessä 

tapahtuvaan kuvaukseen. Uusi kalansilmälisäke FCON-T02 pallomaiseen 

kalansilmäkuvaukseen (hankittava erikseen) on lisätty kattavaan 

lisävarustevalikoimaan, mikä laajentaa kuvausmahdollisuuksia entisestään.  

 

Saatavuus ja hinnat, lisätakuu sekä niksejä ja vinkkejä vedenalaiseen 

kuvaukseen MyOlympus-palvelussa 

Uusi Tough TG-6 tulee myyntiin punaisena ja mustana yhdessä kaikkien 

uusien lisävarusteiden (katso alla) kanssa vuoden 2019 heinäkuun alussa 

ohjehintaan4 EUR 499,00. 

Erinomainen hinta-laatusuhde pitää sisällään kuuden kuukauden lisätakuun5 

uusille käyttäjille, jotka rekisteröivät kameransa www.my.olympus.eu-

palvelussa. 

Sukeltajille on tarjolla lisätietoa sekä vinkkejä ja niksejä huipputarkkojen 

vedenalaisten kuvien ottamiseen Tough!-kameroilla Underwater 

Photography World -sivullamme osoitteessa www.olympus.eu/underwater 

 

Uudet lisävarusteet Tough-järjestelmän laajentamiseen 

Tough-kamerat ovat perustana laajennettavalle kuvausjärjestelmälle, joka 

sisältää vedenkestävät objektiivilisäkkeet, silikonikotelot ja sukelluskotelon 

Uudet ominaisuudet: TG-6 vrt. 

TG-5 

> Uusi näyttö 1,04 miljoonan 

kuvapisteen tarkkuudella tarjoaa 

entistä paremman 

tarkkailukuvan  

> Yhdysrakenteinen 2x 

digitaalinen telelisäke 

mahdollistaa jopa 8x-

zoomaustason 

> Kennon suojalasin heijastuksia 

estävä AR-pinnoite vähentää 

haamukuvia ja heijastuksia  

> Terävyystasojen pinoamistilassa 

voidaan nyt valita yhdistettävien 

kuvien lukumäärä, minkä 

ansiosta kuvan kohde saadaan 

tarkaksi kokonaisuudessaan (3–

10 kuvaa) 

> Makrokuvaus on nyt mahdollista 

P- ja A-kuvaustiloissa: pääset 

jopa vain 1 cm:n etäisyydelle 

etulinssistä mitattuna P- ja A-

tiloissa  

> Uusi vedenalainen 

mikroskooppitila mahdollistaa 

lähikuvat jopa vain 1 cm:n 

etäisyydellä etulinssistä 

> Sukelluskuvauksen edellinen 

yksittäinen WB-tila on korvattu 

kolmella eri vaihtoehdolla, jotka 

riippuvat veden syvyydestä 

> Kamerassa on nyt päivämäärän 

taltiointi stillkuvia kuvattaessa 

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


 

hyvin syviä sukelluksia varten. Kaikki komponentit ovat yhtä lujatekoisia kuin 

kamerat, joita varten ne on suunniteltu. 

TG-6-mallin myötä mallistoon lisättiin useita uusia lisävarusteita:  

 

> PT-059-sukelluskotelo huolettomaan valo- ja videokuvaukseen 

jopa 45 metrin syvyydessä. Kameran säätöpyörää voidaan käyttää 

myös kameran ollessa kotelon sisällä, joten valotuksen korjaus on 

helppoa myös sukelluksen aikana. Järjestelmä tukee kahta ulkoista, 

vedenalaiseen kuvaukseen suunniteltua salamalaitetta (UFL-3), 

mikä mahdollistaa monisalamakuvauksen tässä kompaktissa 

järjestelmässä. 

> CSCH-127-silikonisuoja suojaa kameran pintaa naarmuilta. Lisäksi 

se helpottaa kameraan tarttumista kuvattaessa talvella tai 

vesiurheilulajien tiimellyksessä. LED-valoa LG-1 ja 

salamadiffuusoria FD-1 voidaan käyttää kamerassa silikonikoteloa 

irrottamatta. 

> LB-T01-objektiivisuoja suojaa objektiivia lialta ja naarmuilta. Suoja 

on helppo avata ja sulkea reunaa pyörittämällä, joten sitä on helppo 

käsitellä myös käsineet kädessä. 

> FCON-T02-kalansilmälisäke mahdollistaa vaihtamisen pallomaisen 

kalansilmäkuvauksen ja diagonaalisen kalansilmäkuvauksen välillä. 

Tämän objektiivin kiinnitys edellyttää CLA-T01-

objektiivilisäkeadapteria (myytävänä erikseen) 

> UC-92-litiumioniakkulaturi Tough-kameran LI-92B-akun 

lataamiseen USB-liitännällä noin 2,5 tunnissa. 

Täydellinen luettelo Tough! TG-6 -ominaisuuksista ja lisävarusteista  

osoitteessa www.olympus.fi/tough 

Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista uusimmat 

tekniset tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa www.olympus.fi. 

1 Vedenkestävä JIS/IEC-suojausluokan 8 (IPX8) mukaan (Olympus-testausolosuhteet). 

Pölynkestävä JIS/IEC-suojausluokan 6 (IP6X) mukaan (Olympus-testausolosuhteet). 

Iskunkestävyysarvot täyttävät MIL-STD810F-standardin vaatimukset (Olympus-

testausolosuhteet). Pakkasenkestävä ja puristuksenkestävä Olympuksen 

testausolosuhteiden mukaan. 

2 25 mm:n (kinovastaavuus) laajakulmaisessa päässä 

3 kinovastaavuus 

4 Ohjevähittäismyyntihinta 

5 kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

 

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 

Henrik Tanabe 

Uudet Tough-lisävarusteet: 

 

Tough TG-6 ja PT-059 

 

Touch TG-6 ja CSCH-127 

 

Tough TG-6 ja LB-T01 

 

Tough TG-6 ja FCON-T02 

 

UC-92-akkulaturi 

http://www.olympus.fi/tough
http://www.olympus-europa.com/


 

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 

on toimittanut innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin 

terveydenhoitojärjestelmiin, digitaalikameroihin sekä tieteellisiin 

käyttötarkoituksiin jo 100 vuoden ajan. 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 täyteläisemmän elämän – 

sekä tänään että tulevaisuudessa. 

 

Lisätietoja osoitteessa: www.olympus-europa.com 

http://www.olympus-europa.com/

