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Aparat Olympus Tough TG-6
Czerwony + Konwerter szerokokątny
Olympus FCON-T02 + Adapter
Olympus CLA-T01
Cena

2 999 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Olympus

Opis produktu
Aparat Olympus Tough TG-6 Czerwony + Konwerter szerokokątny Olympus FCON-T02 + Adapter
Olympus CLA-T01
TG-6 to idealny partner każdej ekstremalnej wyprawy. Jest wodoodporny do15 m, odporny na pył i kurz, odpory na upadek z
maksymalnej wysokości 2,1 m, odporny na zgniatanie ciężarem do 100 kg, a także odporny na mróz1 do -10°C. Obiektyw
aparatu posiada podwójną przeciwmgielną szybkę chroniącą go przed zaparowaniem, a nowa, dodatkowa osłona obiektywu
(LB-T01) zmniejsza ryzyko zarysowania jego przedniej soczewki.
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Korzyści:
Obiektyw F2 oraz bardzo czuła matryca backlit CMOS, wyróżniająca się krótkim czasem reakcji, gwarantują najwyższą
jakość obrazu.
Zaawansowany system makro pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły niedostrzegalne gołym okiem
Tough TG-6 został wyposażony w pięć podwodnych trybów fotografowania – Podwodne zdjęcia, Podwodne zdjęcia
szerokokątne, Podwodne makro, Podwodny tryb mikroskopowy oraz Podwodny HDR.
Dostępność bardzo wielu akcesorii.
Powłoka antyrefleksyjna (AR) umieszczona przed matrycą redukuje duszki i flary, a procesor obrazu TruePic VII
eliminuje szumy i
pozwala osiągnąć wyższą rozdzielczość obrazu w obszarach o obniżonym kontraście.

Matryca 12 megapikseli
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Najnowszy sensor zapewnia wysoką wydajność i umożliwia korzystanie z wysokich wartości ISO. Daje jeszcze lepszą jakość
obrazu, redukuje szumy do minimum, pozwala uchwycić na zdjęciach więcej szczegółów i zarejestrować filmy o wysokiej
rozdzielczości.
TruePic VIII - najnowszy procesor obrazu
Aparat Tough TG-6 Czarny wyposażony jest w najnowszy procesor obrazu TruePic VIII stosowany we flagowym,
profesjonalnym aparacie systemowym Olympus OM-D. Udoskonalony algorytm przetwarzania obrazu jest jeszcze bardziej
wydajny. Zapewnia wyższą rozdzielczość obrazu w obszarach o niskim kontraście, szczególnie podczas fotografowania przy
wykorzystaniu niskich wartości ISO.
4-krotny zoom
Niezależnie od tego czy zamierzasz sfotografować malownicze pejzaże, używając szerokiego kąta, czy też uchwycić obiekty
znajdujące się w oddali, korzystając z maksymalnego przybliżenia, obiektyw z 4-krotnym zoomem zawsze spełni Twoje
oczekiwania.
Wi-Fi - Fotografuj i natychmiast publikuj w sieci
Teraz dzielenie się zdjęciami ze swoich podróży jest jeszcze łatwiejsze. Dzięki wbudowanej obsłudze Wi-Fi i aplikacji OI.Share,
niezależnie od tego gdzie jesteś, możesz bezprzewodowo przetransferować zdjęcia do smartfona lub tableta. Możesz też
wykorzystać urządzenia mobilne do zdalnego ustawiania parametrów i zrobienia zdjęcia.
Filmy w rozdzielczości 4K
Nagrywaj filmy w 4K, aparat wyposażony jest w legendarną technologię przetwarzania obrazu Olympus, zapewniającą żywe
obrazy i filmy pełne detali z minimalną ilością szumów.
Ekran o przekątnej 3"
Duży ekran LCD o wysokiej rozdzielczości idealnie odwzorowuje na fotografiach kolory i kontrasty - to niezwykle istotne nie
tylko podczas kadrowania, lecz także podczas oglądania zdjęć.
Format RAW
Twórz doskonałe zdjęcia. Nawet jeśli jesteś poza domem, możesz edytować pliki bezpośrednio w aparacie. Zapisuj zdjęcia w
formacie RAW i korzystaj z dołązonego oprogramowania Olympus Viewer 3, aby ustawić ekspozycję, kontrast, balans bieli oraz
balans kolorów.
Filtry artystyczne
Fotografowanie może sprawić Ci jeszcze więcej radości. Rozwijaj swoją kreatywność, wyrażaj swoje emocje i zmieniaj
charakter swoich zdjęć, stosując filtry artystyczne.
Mocna Lampa
Wbudowana mocna lampa, do wykorzystania w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Lampa rozjaśni ciemność i pozwoli
Ci oświetlić fotografowany obiekt, nadając Twoim zdjęciom wyrazistości i szczegółowości.

Konwerter szerokokątny Olympus FCON-T02 + Adapter Olympus CLA-T01
FCON-T02 to konwerter szerokokątny typu rybie oko dedykowany do aparatu Olympus TG-6. Dzięki niemu możesz
także fotografować pod wodą - wodoszczelna konstrukcja umożliwia zanurzenie, a wypełnienie azotem pozwala uniknąć
zaparowania. Pokaż podwodny świat z wyjątkowej perspektywy.

Szerszy kąt widzenia
Użycie konwertera pozwala uzyskać niezwykle szeroki, charakterystyczny kąt widzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu na
zdjęciach znajdzie się znacznie więcej a zdjęcia nabiorą dynamiki i ekspresji.
Jeden obiektyw - wiele zastosowań
Zastosowanie konwertera szerokokątnego doskonale sprawdzi się nie tylko pod wodą, ale także w fotografii pejzażu, ulicznej
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czy architektury a charakterystyczne dla tego typu obiektywów zniekształcenia doskonale sprawdzą się w fotografii
artystycznej. To wszystko przy użyciu podstawowego obiektywu oraz konwertera FCON-T02.
Łatwy i szybki montaż
Konwerter jest niezwykle prosty w montażu. Jego niska waga pozwala na zachowanie mobilności podczas stosowania go z
aparatem Olympus TG-6. Model ten współpracuje z zewnętrznymi, wodoodpornymi konwerterami i filtrami obiektywu o
średnicy 45 mm (z wykorzystaniem adaptera CLA-T01). Adapter umożliwia zachowanie jasności obiektywu. W tym celu
wystarczy ustawić dźwignię zoomu konwertera w odpowiedniej pozycji.

Adapter Olympus CLA-T01
Adapter dedykowany aparatom serii Tough: TG-5 i TG-6. Umożliwia stosowanie konwerterów takich jak: FCON-T01, FCON-T02,
TCON-01. Umożliwia działanie pod wodą do głębokości 12m.

Najważniejsze cechy:
Dedykowany aparatom kompaktowym serii Tough: TG‑2, TG‑3, TG‑4, TG‑5
Umożliwia montowanie konwerterów: FCON-T01, FCON-T02, TCON-T01
Łatwy montaż nawet 12m pod wodą
Umożliwia montowanie filtrów 40.5mm
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