
 

PRESSINFORMATION 

M.Zuiko Digital 2x Telekonverter MC-20 börjar säljas i början av juli 

2019, uppdateringar av den fasta programvaran finns tillgängliga att 

ladda ner nu 

Olympus lanserar 2x Telekonverter och presenterar 

samtidigt en omfattande uppgradering av  

OM-D E-M1 Mark II-kameran via uppdatering av den fasta 

programvaran 

 

Stockholm, 19 juni 2019 – Idag lanserade Olympus sin 2x 

Telekonverter, som presenterades i januari 2019, och presenterade 

uppdateringar av den fasta programvaran för den professionella 

kameraserien OM-D. 

Den nya M.Zuiko Digital 2x Telekonvertern MC-20 fördubblar 

brännvidden hos huvudobjektivet och erbjuder utmärkt portabilitet 

samt Olympus hyllade vädertätning. Den kan användas med objektiven 

M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO och ED 40-150mm F2.8 PRO 

och kommer även vara kompatibel med objektivet ED 150-400mm F4.5 

TC1.25x IS PRO som är under utveckling. Den är tillgänglig från början 

av juli till cirkapriset
1
 4 790 SEK. 

Uppgraderingen av den fasta programvaran för OM-D E-M1 Mark II till 

version 3.0 omfattar stora förbättringar av kamerans 

autofokusprestanda, förbättrar bildkvaliteten och låser upp nya 

videofunktioner. Tillsammans med uppdateringen för E-M1X och 

bildredigeringsprogrammet Olympus Workspace finns den fasta 

programvaran för E-M1 Mark II tillgänglig att ladda ner idag. 

 

M.Zuiko Digital 2x Telekonverter MC-20: Större frihet med handhållen 

supertelefotografering (makro) vid 1 200 mm (35 mm-ekvivalent) 

Den nya M.Zuiko Digital 2x Telekonvertern MC-20 bevarar huvudobjektivets 

bildprestanda samtidigt som dess brännvidd fördubblas, för större förstoring. 

Genom att objektivets brännvidd fördubblas kan man ta intensiva bilder av 

små motiv som normalt är svåra att komma nära, som småfåglar eller andra 

djur. När den används tillsammans med M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS 

PRO är handhållen supertelefotografering vid 1 200 mm (35 mm-ekvivalent) 

möjligt och även närbilder i nästan verklig storlek, 0,96x (35 mm-ekvivalent), 

vid maximal förstoring. Detta gör MC-20 perfekt för telemakrofotografering 

(med suddiga bakgrundseffekter). 

En konstruktion med nio linselement i fyra grupper bidrar till att minska olika 

typer av aberration samtidigt som huvudobjektivets optiska prestanda 

bevaras. Designen bidrar även till att förebygga spökeffekter och 

 
 

M.Zuiko Digital 2x 
Telekonverter MC-20 

Huvudsakliga funktioner: 

> Fördubblar brännvidden hos 

huvudobjektivet samtidigt som 

bildprestandan bevaras 

> Damm-, stänk- och fryssäker 

> Sofistikerad konstruktion med 

nio linselement i fyra grupper 

> Kompatibla adjektiv: M.Zuiko 

Digital ED 40-150mm F2.8 

PRO, M.Zuiko Digital ED 

300mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko 

Digital ED 150-400mm F4.5 

TC1.25x IS PRO (planerat för 

2020) 

> Max. Ø 59,8 mm x l 25,9 mm 

(exklusive objektivet och 

utstickande monteringsfästen) 

> Vikt: 150 g  



 

linsöverstrålning, vilket ger fantastisk bildprestanda. Precis som alla M.Zuiko 

PRO-objektiv och professionella OM-D-kamerahus har MC-20 en damm-, 

stänk- och fryssäker konstruktion som tål till och med de tuffaste 

väderförhållandena. 

 

Version 3.0 av den fasta programvaran för Olympus OM-D E-M1 Mark II 

med stora förbättringar av autofokusprestanda och bildkvalitet 

Olympus strävar efter att hela tiden förbättra och lägga till nya funktioner i 

sin professionella kameraserie OM-D med hjälp av regelbundna 

uppdateringar av den fasta programvaran. Som en del av detta åtagande 

gentemot användarna utvecklades version 3.0 av den  

fasta programvaran för OM-D E-M1 Mark II för att erbjuda mycket exakt 

autofokusprestanda (AF) och några av funktionerna som möjliggör den 

bildkvalitet som Olympus senaste OM-D, E-M1X, kan skryta med även på 

E-M1 Mark II. 

Stora förbättringar som omfattar följande (se tabellen ”Funktionsstöd” nedan 

för en komplett lista över förändringar): 

 De senaste autofokusfunktionerna, som C-AF centrumprioritering (ger 

mycket exakt spårning av rörliga motiv), grupp 25 punkter och C-AF+MF 

(låter användaren växla till MF från C-AF), har lagts till 

 Med hjälp av autofokusalgoritmen från OM-D E-M1X har AF-precisionen 

för stillastående motiv i läget S-AF förbättrats för olika motiv jämfört med 

version 2.3 av den fasta programvaran för OM-D E-M1 Mark II. Aktiv 

användning av information från den fasavkännande AF-sensorn av on-

chip-typ förbättrar AF-prestandan ytterligare vid filmning 

 AF-gränsen vid dåligt ljus är nu -6.0 EV (ISO 100-ekvivalent för S-AF) 

när ett F1.2-objektiv används, vilket möjliggör exakt fokusering både i 

mörka miljöer och på motiv med dålig kontrast 

 Brus vid hög ISO-känslighet har förbättrats ca 1/3 steg jämfört med 

version 2.3 

 Låg ISO-bearbetning (detaljprioritet) har lagts till för högre upplösning 

vid fotografering med låg ISO-känslighet 

 USB RAW-dataredigering stöds nu för mycket snabbare RAW-

bearbetning med bildredigeringsprogrammet Olympus Workspace 

 

Även tillgängligt att ladda ner idag: Fast programvara för E-M1X 

version 1.1 och Olympus Workspace version 1.1 

Förbättringar i version 1.1 av den fasta programvaran för OM-D E-M1X: 

 USB RAW-dataredigering stöds nu för mycket snabbare RAW-

bearbetning med bildredigeringsprogrammet Olympus Workspace 

 

Version 1.1 av det gratis bildredigeringsprogrammet Olympus Workspace: 

Uppdatering av den fasta 

programvaran för OM-D E-M1 

Mark II till version 3.0 

Huvudsakliga förbättringar: 

> Mycket avancerad AF-algoritm 

från E-M1X har lagts till för E-

M1 Mark II 

> De senaste AF-funktionerna, 

som 

C-AF centrumprioritering, 

grupp 25 punkter och C-AF + 

MF, har lagts till 

> AF-gräns vid dåligt ljus på -

6EV stöds när ett F1.2-objektiv 

används 

> Brus vid hög ISO-känslighet 

har förbättrats ca 1/3 steg 

jämfört med föregående 

version  

> Låg ISO-bearbetning 

(detaljprioritering) har lagts till 

för högre upplösning  

> Stöd för Olympus Workspace 

nya USB RAW-dataredigering  

 

Även tillgängligt nu: 

Uppdatering av den fasta 

programvaran för OM-D E-M1X 

till version 1.1 

> Stöd för Olympus Workspace 

nya USB RAW-dataredigering  

 

Olympus Workspace version 

1.1 

> Fokusstackning har lagts till för 

att sammanställa bilder som 

tagits med fokusgaffling 

> Lighten/Darken Composite har 

lagts till 

> USB RAW-dataredigering har 

lagts till för snabb RAW-

bearbetning 



 

 Fokusstackning har lagts till för att sammanställa upp till 999 bilder som 

tagits med fokusgaffling med programmet Olympus Workspace 

 Den nya funktionen ”Lighten Composite” gör det nu möjligt att skapa 

bilder som påminner om Live Composite på kameran. Även Darken 

Composite har lagts till. 

 Med hjälp av kraften i bildprocessorn TruePic VIII möjliggör den nya 

funktionen USB RAW-dataredigering mycket snabbare RAW-

bearbetning i Olympus Workspace 

 

Tillgänglighet och pris 

M.Zuiko Digital 2x Telekonverter MC-20 börjar säljas i början av juli 2019 till 

cirkapriset
1
 4 790 SEK. Precis som alla kameror och objektiv från Olympus 

kommer den med en kostnadsfri förlängning av garantin på sex månader
2
 

när man registrerar sig på plattformen MyOlympus på www.my.olympus.eu 

Båda uppdateringarna av den fasta programvaran finns att ladda ner via 

Olympus Digital Camera Updater. Om du vill ha mer information eller 

ladda ner den nya versionen av programvaran Olympus Workspace kan du 

besöka www.olympus.se/firmware 

 
1
 Rekommenderat pris i handeln 

2
 Sex månader utöver den lagstadgade garantin i inköpslandet. 

 

Tabell över funktionsstöd för version 3.0 av den fasta programvaran för 

OM-D E-M1 Mark II 

✓ = funktionerna som har uppdaterats med den fasta programvaran 

 

 
OM-D E-M1 Mark II 

ver. 3.0 

Gruppmåls-AF 25 punkter ✓ 

C-AF centrumprioritering ✓ 

C-AF centrumstart ✓ 

C-AF+MF ✓ 

Anti-flimmertagning ✓ 

OM-Log 400 ✓ 

ISO L100 (ISO 100-ekvivalent) ✓ 

Bildhastighetsprioritet vid Live View Boost/On2  ✓ 

Fokusstackning: Välj mellan 3 och 15 bilder ✓ 

Fokusstackning: Visning av guidelinjer ✓ 

Konstfilter: Instant Film ✓ 

Låg ISO-bearbetning (detaljprioritering) ✓ 

Ändra inställningar och ställa in 

uppspelningsdisplay vid skrivning till kort 

✓ 

Snabbt bildval ✓ 

http://www.my.olympus.eu/
http://support.olympus-imaging.com/ou1download/
http://www.olympus.se/firmware


 

USB RAW-dataredigering ✓ 

 

Produktspecifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. De senaste specifikationerna 

finns på Olympus webbplats, www.olympus-europa.com.  

  

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


 

 

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. 

För mer information: www.olympus-europa.com 

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

