
 

PRESSINFORMATION 

Olympus Tough TG-6 ger imponerande bildkvalitet i ett otroligt 

kompakt och tålig hölje. 

Den helt nya, robusta kompaktkameran Olympus Tough 

TG-6: Utformad för att föreviga alla äventyr 

 

Stockholm, 22 maj 2019 – Med Tough TG-6 presenterar Olympus ett 

nytt flaggskepp i sin Tough-serie med kompaktkameror som tål alla 

väderförhållanden, UV-fotografering och är stötsäker. Nya TG-6 har inte 

bara Olympus hyllade, tåliga prestanda, fältsensorsystem och 

kapacitet att fota de minsta detaljerna med imponerande kvalitet utan 

även en rad förbättringar och nya funktioner: 

Några höjdpunkter är nya undervattenslägen, mer mångsidiga 

alternativ för makrofotografering och en bättre skärm med högre 

upplösning. 

TG-6 finns i butik i början av juli tillsammans med en rad nya, tillbehör 

för det utökningsbara Tough-systemet. 

 

Tough-prestanda i alla miljöer: Utformad för äventyr 

Tough TG-6 har utformats för att vara en praktisk, pålitlig partner som alltid 

är redo för tuff fotografering: Den är vattentät1 ner till ett djup på 15 m, 

dammsäker1, stötsäker1 till 2,1 m, krossäker1 upp till 100 kg, fryssäker1 till  

-10 °C och har en konstruktion med skyddande dubbelglas mot imma. En ny 

objektivbarriär (LB-T01) som kan fästas på kameran ger ännu bättre skydd 

mot repor och undervattenshuset PT-059 låter dig ta bilder och filma ner till 

45 meters djup (båda säljs separat). 

Olympus hyllade fältsensorsystem gör det möjligt att registrera loggdata, 

som plats, höjd/djup samt luft-/vattentemperatur medan du fotar eller filmar.  

 

Imponerande bildkvalitet genom ett otroligt ljusstarkt objektiv, en 

snabb sensor och Olympus senaste bildprocessor. 

Tack vare den klassledande zoomlinsen på f22 och den snabba, bakbelysta 

CMOS-bildsensorn med enastående prestanda låter TG-6 användarna ta 

fantastiska bilder och filmer. En ny digital telekonverter fördubblar den 

optiska zoomen på 4x till max 8x. Antireflex beläggning (AR) på glaset i 

bildsensorn minskar nu spök- och ströljuseffekter medan TruePic VIII-

bildprocessorn från den professionella modellen OM-D E-M1X bidrar till att 

ge mindre brus och bättre upplösning i områden med låg kontrast. 

Kamerans RAW-filer möjliggör redigeringsalternativ med Olympus 

Workspace eller andra bildredigeringsprogram med stöd för TG-6 RAW-filer. 

 

 

 

 

Olympus Tough TG-6 

> TG-6 sätter standarden i sin 

kategori för att kombinera 

bildkvalitet med en bärbar och 

tålig konstruktion 

Huvudsakliga funktioner: 

> Dammsäker, vattentät till 15 m1, 

stötsäker till 2,1 m1, krossäker till 

100 kg1, fryssäker till -10 °C1 

> Ljusstark f22-lins med 4x optisk 

zoom,  vidvinkel 25–

100 mm3.För vidvinkelbilder och 

enastående bildkvalitet med 

höga ISO-värden i svagt ljus 

> 12 MP bakbelyst CMOS-sensor 

> TruePic VIII-bildprocessor 

> Oöverträffat variabelt 

makrosystem med fyra lägen, för 

otroliga närbilder från 30 cm till 

bara 1 cm 

> Olika undervattenslägen med 

optimerade inställningar för olika 

situationer  

> Lägen för både 4K 30P-video 

och Full-HD med uppspelning i 

slow motion 

> Inbyggd WiFi och kompatibilitet 

med OI.Share-app för 

fjärrstyrning och delning via 

smarttelefon  

> Kompatibel med GPS, kompass 

och OI.Track-appen, för snabb 

och exakt platsdata 

> Kan utökas med en rad 

konverterobjektiv och tillbehör 



 

Oöverträffat makrosystem för fantastiska närbilder 1 cm från motivet 

För spektakulära närbilder har Tough TG-6 ett avancerat variabelt 

makrosystem som sträcker sig bortom vad det mänskliga ögat kan uppfatta: 

med ett närmaste fokuseringsavstånd på 1 cm och en maximal förstoring på 

7x3 tar kameran högkvalitativa bilder på mikroskopiska världar. 

Makrofunktioner har fyra lägen: Mikroskop, Mikroskopkontroll, Fokusgaffling 

och Fokusstackning. I läget Fokusstackning kan användarna nu ställa in 

mellan 3 och 10 bilder, för större mångsidighet och för att finjustera 

inställningarna för olika motiv och få större precision i den slutgiltiga bilden. 

 

En rad fotolägen för undervattensanvändning och många tillbehör för 

utökning av systemet 

För att ge ännu fler alternativ vid undervattensfotografering har Tough TG-6 

fem undervattenslägen, däribland UV vidvinkel, UV Snapshot, UV makro, 

UV Mikroskopläge och UV HDR. Varje läge växlar till fotoinställningar som är 

optimerade för olika situationer. Det populära vitbalansläget för 

undervattensfotografering har utökats till tre alternativ, vilket ger lämplig 

färgjustering för fotografering på djupt vatten. Den nya fisheye-konvertern 

FCON-T02 för fisheye-fotografering (säljs separat) har lagts till i ett 

mångsidigt sortiment med tillbehör, för att ge ännu fler fotomöjligheter.  

 

Tillgänglighet och pris, utökad garanti samt tips och trix för 

undervattensfotografering på MyOlympus 

Nya Tough TG-6 är tillgänglig i rött och svart tillsammans med alla nya 

tillbehör (se nedan) från början av juli 2019 till ett cirkapris4 på 5 300kr. 

Olympus erbjuder en garantiförlängning på sex månader5 om kameran  

registreras på www.my.olympus.eu. 

Dykare hittar mer information samt tips och trix för att ta knivskarpa bilder 

med kamerorna i Tough-serien under vattenytan i ”undervattensvärlden” på 

www.olympus.eu/underwater 

 

Nya tillbehör för utökning av Tough-systemet 

Tough-kamerorna är insteget för ett utökningsbart fotosystem med 

vattentäta objektiv, skyddsfodral och ett undervattenshus för djupare dyk. 

Alla komponenter är lika tuffa som kamerorna de utformats för. 

Med TG-6 utökas sortimentet med ett antal nya tillbehör:  

 

> Undervattenshuset PT-059 för att filma och fota bekymmersfritt ner till 

45 meters djup. Alla knappar kan användas när kameran ligger i UV-huset, 

för t.ex. enkel kontroll av exponeringskompensation under vattenytan. Två 

externa blixtenheter för undervattensfotografering (UFL-3) är kompatibla 

med kameran. 

> Silikonhöljet CSCH-127 skyddar kameran från repor. Det ger även ett 

stabilt grepp om kameran när du fotar vinter- eller vattensporter. LED Light 

 
Nyheter: TG-6 jämfört med TG-5 

> Ny LCD-monitor med en 

upplösning på 1,04 miljoner 

punkter  

> Inbyggd digital telekonverter på 

2x vilket möjliggör en zoom på 

max 8x 

> Anti-reflex (AR) beläggning på 

glaset i sensorn för att minska 

spök- och strölljuseffekter  

> Läget Fokusstackning gör det nu 

möjligt att välja antalet bilder 

som ska sammanfogas för att ge 

skärpa i hela bilden (mellan 3 

och 10 bilder) 

> Makrofotografering är nu möjligt i 

P- och A-läge: Kom så nära som 

1 cm i P- och A-läge  

> Nytt undervattensläge, 

Mikroskop, för att ta närbilder så 

nära som 1 cm 

> Det tidigare enkla vitbalansläget 

för undervattensfotografering har 

ersatts av tre alternativ, 

beroende på vattendjup 

> Vid fotografering av stillbilder 

erbjuds nu datummärkning 

 

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


 

Guide LG-1 och Flash Diffuser FD-1 kan fästas på kameran utan att 

silikonhöljet behöver tas bort. 

> Objektivskyddet LB-T01 för skydd av objektivets yta mot smuts och repor. 

Barriären är lätt att öppna/stänga genom att man vrider på kanten, vilket gör 

den lätt att använda även när man har på sig handskar. 

> Fisheye-konverter FCON-T02 för enkel och snabb växling mellan rund och 

diagonal fisheye-effekt. Konverteradaptern CLA-T01 krävs för att fästa detta 

objektiv (säljs separat) 

> Laddaren UC-92 för litiumjonbatteri för att ladda batteriet LI-92B i Tough-

kameran fullt med en USB-port på ca 2,5 timmar. 

För en komplett lista över funktioner och tillbehör till TG-6, 

gå till https://www.olympus.se/site/sv/c/cameras/tough/index.html 

Produktspecifikationerna kan komma att ändras eller uppdateras utan förvarning. Gå 

till Olympus webbplats på www.olympus.se för de senaste specifikationerna. 

1 Vattentät i enlighet med JIS/IEC skyddsklass 8 (IPX8) (Olympus testförhållanden). 

Dammsäker i enlighet med JIS/IEC skyddsklass 6 (IP6X) (Olympus testförhållanden). 

Siffrorna för stötsäkerhet följer MIL-STD810F (Olympus testförhållanden). Fryssäker och 

krossäker i enlighet med Olympus testförhållanden. 

2 Vid en vidvinkel på 25 mm (35 mm-ekvivalent) 

3 35 mm-ekvivalent 

4 Cirkapris 

5 Sex månader utöver den lagstadgade garantin i inköpslandet. 

 

För frågor eller ytterligare information, kontakta: 

Stefan Mann 

Olympus Sverige 

Tel.: +46 8 735 34 00 

E-post: stefan.mann@olympus.se  

 

Om Olympus  

Olympus Europa är Olympus Corporation, Tokyo, Japans huvudkontor för 

regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Som en global, 

ledande tillverkare av optisk och digital precisionsteknik har Olympus 

tillhandahållit innovativa lösningar för toppmoderna medicinska system, 

digitalkameror och vetenskapliga lösningar i 100 år. Företagets prisbelönta 

produkter är viktiga för upptäckt, förebyggande och botande av sjukdomar, 

främjande av vetenskaplig forskning och dokumentering av livet med 

konstnärlig frihet. I kundernas händer bidrar Olympus högteknologiska 

produkter till att göra människors liv friskare, säkrare och mer meningsfulla – 

både idag och i framtiden. 

Nya Tough-tillbehör: 

 

Tough TG-6 med PT-059 

 

Tough TG-6 med CSCH-127 

 

Tough TG-6 med LB-T01 

 

Tough TG-6 med FCON-T02 

 

Batteriladdaren UC-92 

http://www.olympus.se/

