
 

PRESSEINFORMATION 
Olympus Tough TG-6 leverer imponerende billedkvalitet i et 
forbavsende kompakt, men yderst robust kabinet 

Det nye robuste Olympus Tough TG-6 kompaktkamera: 

Bygget til at forevige ethvert eventyr 

 

Ballerup, 22. maj 2019 – Med Tough TG-6 introducerer Olympus et nyt 

flagskib i deres Tough-serie af hårdføre kompaktkameraer, der holder 

til alt slags vejr, undervandsbrug, stød hvis de bliver tabt.  

Det nye TG-6 har ikke blot Olympus' anerkendte og hårdføre ydeevne, 

feltsensorsystem og evnen til at fange de mindste detaljer og lyseste 

farver i imponerende kvalitet, men også talrige forbedringer og nye 

funktioner: 

Blandt højdepunkterne er nye undervandsfunktioner, mere alsidige 

makrofoto-muligheder samt en bedre skærm med forbedret opløsning. 

TG-6 vil blive solgt fra begyndelsen af juli sammen med en række nyt, 

nyttigt tilbehør, der kan udvide Tough-systemet. 

 

Hårdfør præstation i alle slags omgivelser: Bygget til eventyr 

Tough TG-6 er designet til at være en praktisk, pålidelig partner, der er klar 

til de mere udfordrende dele af det fotografiske liv: Det er vandtæt
1
 ned til 15 

m, støvtæt 
1
, stødsikkert

1
 op til 2,1m, tryksikkert

1
 op til 100 kg, frostsikkert

1
 

ned til -10°C, og har en beskyttende, dobbelt glaskonstruktion, der effektivt 

beskytter mod dug. Et nyt skydedæksel (LB-T01) til fastgørelse giver endnu 

mere beskyttelse mod ridser på optikken, mens undervandshuset PT-059 

gør det muligt at tage billeder og film på dybder helt ned til 45 meter (begge 

sælges separat). 

Det berømte Olympus feltsensor-system gør det muligt at registrere logdata 

såsom placering, højde/dybde samt luft-/vandtemperatur, mens du optager 

stillbilleder eller video.  

 

Imponerende billedkvalitet leveret med en ultra lysstærk optik, high-

speed-sensor og Olympus' nyeste billedprocessor 

Udstyret med en F2.0
2
-zoomoptik, der er førende i sin klasse, og en 

baggrundsbelyst CMOS-billedsensor i høj hastighed med fremragende, 

højfølsom ydeevne, giver TG-6 sine brugere mulighed for at optage 

fantastiske billeder og videoer. En ny digital telekonverter fordobler 

zoomfaktoren fra den 4x optiske zoom til maksimalt 8x zoom. Anti-

reflekterende (AR) belægning på billedsensorens glas reducerer nu skygger 

og overstråling, mens TruePic VIII-billedprocessoren fra den professionelle 

model OM-D E-M1X bidrager til at reducere støjniveauet og forbedrer 

opløsningen i områder med lav kontrast. Muligheden for at optage i RAW-

format giver TG-6-brugere alsidige redigeringsmuligheder med Olympus 

 

Olympus Tough TG-6 

> Med kombinationen af 

billedkvalitet, praktisk størrelse og 

robusthed sætter TG-6 

standarden i sin kategori 

Hovedfunktioner: 

> Støvtæt, vandtæt ned til 15m1, 

stødsikker op til 2,1m1, tryksikker 

op til 100kg1, frostsikker ned til -

10°C1 

> Super-lysstærk optik på F.022 

vidvinkel, 25-100mm3 4x optisk 

zoomoptik til vidvinkeloptagelser 

med fremragende billedkvalitet og 

høje ISO-værdier i svagt lys 

> 12MP baggrundsbelyst CMOS-

sensor 

> TruePic VIII billedprocessor 

> Uovertruffen variabelt 

makrosystem med fire 

indstillinger, for spektakulære 

nærbilleder fra 30cm ned til blot 

1cm 

> Forskellige undervandsfunktioner 

med optimerede indstillinger til 

forskellige situationer  

> 4K video med 30P samt high-

speed Full-HD-indstillinger til 

langsom gengivelse 

> Indbygget WiFi og OI.Share-app-

kompatibilitet for fjernstyring og 

deling via smartphone  

> GPS, kompas og OI.Track-app-

kompatibilitet for hurtig og præcis 

placeringsdata 

> Kan udvides med et omfattende 

udvalg af konverteringsobjektiver 

og tilbehør til systemet 



 

Workspace eller andet billedredigeringssoftware, der understøtter TG-6 

RAW-filer. 

 

Uovertruffet makrosystem til gode nærbilleder helt ned til 1 cm fra 

motivet 

For spektakulære nærbilleder har Tough TG-6 et avanceret variabelt 

makrosystem, der går ud over grænserne for, hvad det menneskelige øje 

kan se: med en nærgrænse på 1 cm fra optikkens kant og en maksimal 

forstørrelse på 7x
3
, tager kameraet højkvalitets-billeder af mikroskopiske 

verdener. Makro-systemet har fire funktioner: Mikroskop, Mikroskopkontrol, 

Fokus bracketing og Fokus stacking. I Focus stacking-tilstand kan brugerne 

nu indstille mellem 3 og 10 skud for større alsidighed og for at finjustere 

indstillingerne for forskellige motiver samt øget præcision i det færdige skud. 

 

Komplette optagefunktioner til undervandsfotografering og stort 

udvalg af tilbehør til udvidelse af systemet 

For at udvide mulighederne for undervandsfotografering endnu mere, er 

Tough TG-6 udstyret med fem undervands funktioner herunder Undervands-

vidvinkel, Undervands-snapshot, Undervands-makro, Undervands-

mikroskop, og Undervands-HDR. Hver funktion skifter til optagelsestilstande, 

der er optimeret til at klare forskellige situationer. Den populære 

Undervands-hvidbalance-funktion er blevet udvidet til tre muligheder, der 

giver passende farvejustering for fotografering på dybt vand. Den nye 

fiskeøje-konverter FCON-T02 til cirkulær fiskeøje-fotografering (sælges 

separat) er blevet tilføjet til det alsidige sortiment af tilbehør for yderligere at 

udvide mulighederne for fotografering.  

 

Tilgængelighed & priser, udvidet garanti og undervands-tips & tricks 

på MyOlympus 

Det nye Tough TG-6 kan fås i rød og sort, sammen med alt det nye tilbehør 

(se nedenfor) fra starten af juli 2019 til en vejledende udsalgspris
4 
på 

3.799DKK. 

Den stærke pris inkluderer en seks-måneders garantiforlængelse
5
, hvis nye 

ejere registrerer deres kamera på www.my.olympus.eu. 

Dykkere kan finde mere information og tips & tricks til at tage perfekte 

billeder med Tough-serien under vand i vores Underwater Photography 

World på www.olympus.eu/underwater 

 

Nyt tilbehør til udvidelse af Tough-systemet 

Tough-kameraer er hjørnestenen i et fotograferingssystem, der kan udvides 

med vandtætte objektiver, beskyttelsesetuier og et undervandsetui til dybe 

dyk. Alle tilbehørs dele er lige så robuste som de kameraer, de er designet 

til. Med TG-6 føjes en række nye tilbehør til sortimentet:  

 

Her er det nye: TG-6 vs. TG-5 

> Ny LCD-skærm med en 

opløsning på 1.04mill pixels 

garanterer bedre klarhed  

> Indbygget 2x digital 

telekonverter giver mulighed for 

en maksimal zoom på 8x 

> Anti-reflekterende (AR) 

belægning på sensorens 

forseglingsglas reducerer 

skygger og overstråling  

> Fokus stacking-tilstand gør det 

nu muligt at vælge det antal 

billeder, der skal flettes sammen 

for mere skarphed i hele billedet 

(mellem 3 og 10 billeder) 

> Makro-fotografering er nu 

tilgængeligt i P- og A-funktionen: 

Kom tæt på, ned til 1 cm fra 

optikkens kant i P- og A-tilstande  

> Ny undervandsmikroskop-

tilstand giver mulighed for at 

tage nærbilleder ned til 1 cm 

fra optikkens front 

> Den tidligere enkel-WB-

indstilling til 

undervandsfotografering er 

erstattet af tre indstillinger, der 

afhænger af vanddybden 

> Ved optagelse af stillbilleder, er 

dato og tid nu en mulighed på 

billedet. 

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


 

> PT-059-undervandshus til problemfri optagelse af video og 

stillbilleder på dybder ned til 45m. Kameraets funktioner kan 

betjenes, når kameraet er i beskyttet i et hus, for let styring af 

eksponeringskompensation under vandet. To eksterne blitzenheder 

til undervandsfotografering (UFL-3) muliggør fotografering med flere 

blitz i et kompakt system.CSCH-127 Silikoneetui beskytter 

kamerahusets overflade mod ridser. Det giver desuden et solidt greb 

om kameraet, når du optager om vinteren eller under vandsport. 

LED Light Guide LG-1 og Flash Diffuser FD-1 kan fastgøres til 

kameraet, uden at fjerne silikoneetuiet. 

> LB-T01 Lens Barrier beskytter optikkens overflade mod snavs og 

ridser. Skydedækslet åbnes/lukkes let ved at rotere kanten, hvilket 

sikrer en nem håndtering med handsker. 

> FCON-T02 Fisheye Converter-optik til let og hurtigt skift mellem 

cirkulær fiskeøje og diagonal fiskeøje-fotografering. For at montere 

denne optik, kræves CLA-T01-adapter til konverteroptik (sælges 

separat) 

> UC-92 Lithium Ion batterioplader oplader Tough-kameraets LI-

92B-batteri på ca. 2,5 time via en USB-port. 

For en komplet liste over Tough! TG-6-funktioner og -tilbehør, 

gå til www.olympus.dk/tough 

Produktspecifikationer kan ændres uden varsel. Se venligst Olympus' hjemmeside på 

www.olympus-europa.com for de nyeste specifikationer. 

1
 Vandtæt ifølge JIS/IEC beskyttelsesklasse 8 (IPX8) (Olympus' testmetode). Støvtæt ifølge 

JIS/IEC beskyttelsesklasse 6 (IP6X) (Olympus' testmetode). Værdier for stødsikkerhed 

overholder MIL-STD810F (Olympus' testmetode). Frostsikkert og tryksikkert ifølge 

Olympus' testmetode. 
2
 Ved vidvinkel-enden af 25 mm (svarende til 35 mm) 

3
 svarende til 35 mm 

4 
Vejledende udsalgspris 

5
 Seks måneder udover den lovpligtige garanti i købslandet. 

 

For spørgsmål eller yderligere information, kontakt venligst: 

Olympus Kundeservice 

Olympus Danmark  

Tel.: 44734700 

E-mail: foto@olympus.dk 

 

Om Olympus  

Olympus Europa er EMEA-hovedkvarter (Europa, Mellemøsten og Afrika) for 

The Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Som førende, 

Nyt Tough-tilbehør: 

 

 

 

 

 

 

Tough TG-6 med PT-059 

 

Tough TG-6 med CSCH-127 

 

Tough TG-6 med LB-T01 

 

Tough TG-6 med FCON-T02 

 

UC-92 Batterioplader 

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


 

verdensomspændende producent af optisk og digital præcisionsteknologi, 

har Olympus leveret innovative løsninger til topmoderne medicinske 

systemer, digitale kameraer samt forskningsløsninger i 100 år. 

Virksomhedens prisbelønnede produkter er medvirkende til at opdage, 

forebygge og helbrede sygdom, drive videnskabelig forskning og 

dokumentere livet gennem kunstnerisk frihed. I hænderne på vores kunder, 

bidrager Olympus' højteknologiske produkter til at gøre menneskers liv 

sundere, sikrere og mere meningsfyldte – i dag og i fremtiden. 

 

For mere information, se www.olympus-europa.com 

>  

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

