
 

INFORMACJA PRASOWA 

Olympus Tough TG-6: imponująca jakość obrazu, niezwykle 

kompaktowa i bardzo wytrzymała obudowa 

Nowy, wytrzymały Olympus Tough TG-6: aparat 

kompaktowy gotowy na każdą przygodę 

 

Warszawa, 22 maja 2019 | Olympus TG-6 to najnowszy, jeszcze bardziej 

funkcjonalny, kompaktowy aparat Tough. Tak jak inne modele z tej serii 

jest wodoodporny, a także odporny na pył, kurz, mróz, wstrząsy, 

upadki i zgniatanie. Wytrzymały TG-6 został wyposażony w system 

czujników, pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły 

fotografowanych obiektów, gwarantuje doskonałą kolorystykę zdjęć 

i wysoką jakość obrazu. Posiada ponadto nowe tryby wykonywania 

podwodnych zdjęć, bardziej wszechstronne tryby zdjęć makro oraz 

wyświetlacz LCD o większej rozdzielczości. 

TG-6 pojawi się w sprzedaży na początku lipca 2019 wraz z wieloma 

nowymi akcesoriami. 

 

Wydajność Tough w każdej sytuacji 

TG-6 to idealny partner każdej ekstremalnej wyprawy. Jest wodoodporny1 

do 15 m, odporny na pył i kurz1, odpory na upadek1 z maksymalnej 

wysokości 2,1 m, odporny na zgniatanie ciężarem1 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. Miłośnicy nurkowania z pewnością sięgną po obudowę 

podwodną PT-059 pozwalającą fotografować i nagrywać wideo 

na głębokości nawet 45 m. Dzięki systemowi czujników Olympus, 

Tough TG-6 rejestruje dane log, np. naszą lokalizację, wysokość / głębokość 

oraz temperaturę powietrza / wody. 

 

Imponująca jakość obrazu – ultrajasny obiektyw, matryca gwarantująca 

wysokie ISO, najnowszy procesor obrazu Olympus 

Obiektyw F22 oraz bardzo czuła matryca backlit CMOS, wyróżniająca 

się krótkim czasem reakcji, gwarantują najwyższą jakość obrazu. Powłoka 

antyrefleksyjna (AR) umieszczona przed matrycą redukuje duszki i flary, 

a procesor obrazu TruePic VIII (stosowany również w zaawansowanym 

aparacie systemowym Olympus OM-D E-M1 Mark II) eliminuje szumy 

i pozwala osiągnąć wyższą rozdzielczość obrazu w obszarach o obniżonym 

kontraście. Format RAW umożliwia edytowanie fotografii przy pomocy 

oprogramowania Olympus Workspace lub innego narzędzia 

współpracującego z TG-6. 

 

 

Olympus Tough TG-6 

> Wysoka jakość obrazu, 

mobilność, wytrzymałość. 

GŁÓWNE CECHY: 

> Odporność na kurz i pył, 

wodoodporność do 15 m1, 

odporność na upadki z 

maksymalnie 2,1m1, odporność 

na zgniatanie ciężarem 

do 100kg1, odporność na mróz 

do -10°C1. 

> Obiektyw F22 – ultrajasny, 

szerokokątny (25-100mm3),  

4-krotny zoom optyczny, 

doskonała jakość obrazu dzięki 

wysokiemu ISO (stosuj również 

przy słabym oświetleniu). 

> Matryca 12MP backlit CMOS  

> Procesor obrazu TruePic VIII 

> Zaawansowany system makro 

(4 tryby); spektakularne 

zbliżenia od 30 cm do zaledwie 

1 cm. 

> Podwodne tryby fotografowania. 

> Wideo 4K 30P oraz filmy 

Full-HD typu high-speed – 

odtwarzanie w trybie slow 

motion. 

> Wbudowane Wi-Fi oraz aplikacja 

OI.Share – zdalne sterowanie 

i udostępnianie plików przy 

pomocy smartfona.  

> GPS oraz kompas, 

kompatybilność z aplikacją 

OI.Track – szybki i dokładny 

lokalizator.  

> Szeroka gama akcesoriów oraz 

konwerterów. 



 

Zaawansowany system makro – doskonała jakość zdjęć wykonanych 

z minimalnej odległości wynoszącej zaledwie 1 cm 

Zaawansowany system makro pozwala uchwycić najdrobniejsze szczegóły 

niedostrzegalne gołym okiem. To zasługa minimalnej odległości 

ogniskowania, wynoszącej zaledwie 1 cm, oraz 7-krotnego3 powiększenia. 

System makro składa się z czterech trybów: Mikroskop, Kontrolowany 

Mikroskop, Focus Bracketing oraz Focus Stacking. W trybie Focus Stacking 

użytkownik może wybrać od 3 do 10 zdjęć, które będą wykorzystane 

do stworzenia finalnej fotografii. 

 

Podwodne tryby fotografowania i szeroka gama akcesoriów 

umożliwiająca rozbudowę systemu 

Tough TG-6 został wyposażony w pięć podwodnych trybów fotografowania –  

Podwodne zdjęcia, Podwodne zdjęcia szerokokątne, Podwodne makro, 

Podwodny tryb mikroskopowy oraz Podwodny HDR. Stosowany dotychczas 

pojedynczy podwodny balans bieli zastąpiono trzema podwodnymi trybami 

wpływającymi na prawidłową kolorystykę otrzymanego obrazu zależnie 

od głębokości, na której fotografujemy. TG-6 współpracuje m.in. z nowym 

konwerterem FCON-T02 pozwalającym osiągnąć kołowy efekt rybiego oka. 

 

Dostępność, dodatkowa gwarancja oraz porady i wskazówki w serwisie 

MyOlympus 

TG-6 będzie dostępny w czarnym oraz czerwonym kolorze. W sprzedaży 

pojawi się na początku lipca 2019 wraz z wieloma nowymi akcesoriami 

(więcej szczegółów poniżej). Gwarancję TG-6 można bezpłatnie przedłużyć 

o 6 miesięcy. W tym celu wystarczy zarejestrować go w serwisie 

MyOlympus4. Miłośników nurkowania zachęcamy do odwiedzenia strony 

www.olympus.eu/underwater. W naszym Podwodnym Świecie Fotografii 

znajdą oni informacje i wskazówki dotyczące robienia zachwycających zdjęć 

aparatami z serii Tough.  

 

Nowe akcesoria umożliwiające rozbudowę systemu Tough 

Aparaty Tough stanowią podstawę systemu fotograficznego, w którego skład 

wchodzą wytrzymałe, wodoodporne obiektywy, pokrowce ochronne oraz 

obudowy podwodne zaprojektowane z myślą o miłośnikach nurkowania 

na dużych głębokościach.  

 

Akcesoria Tough, które pojawią się w sprzedaży wraz z aparatem TG-6: 

 

> PT-059 – obudowa podwodna umożliwiająca fotografowanie 

i filmowanie na głębokości nawet 45 m. PT-059 pozwala korzystać 

ze wszystkich funkcji aparatu – nawet z korekty ekspozycji 

regulowanej pokrętłem trybów. Obudowę można połączyć z dwiema 

zewnętrznymi, podwodnymi lampami UFL-3, aby utworzyć 

wielokierunkowy system oświetlenia.  

Co nowego: TG-6 vs. TG-5 

> Nowy wyświetlacz LCD:  

1,04 mln punktów, jeszcze 

lepsza widoczność. 

> Wbudowany cyfrowy 

telekonwerter (2x), który 

pozwala uzyskać nawet  

8-krotny zoom. 

> Powłoka antyrefleksyjna (AR) 

umieszczona przed matrycą; 

redukuje duszki i flary. 

> Udoskonalony tryb Focus 

Stacking – możliwość wyboru 

zdjęć, które będą wykorzystane 

do stworzenia finalnej fotografii.  

(od 3 do 10 zdjęć). 

> Program Makro dostępny 

w trybach P oraz A: możliwość 

fotografowania z odległości 

zaledwie 1 cm od obiektywu.  

> Nowy tryb Podwodny Mikroskop 

– możliwość fotografowania  

z odległości zaledwie 1 cm 

od obiektywu. 

> 3 warianty podwodnego balansu 

bieli; dostosowane 

do głębokości, na której 

fotografujemy (dotychczas 

stosowany pojedynczy 

podwodny balans bieli). 

> Drukowanie daty na zdjęciu. 

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


 

> CSCH-127 – silikonowy pokrowiec chroniący aparat przed 

zarysowaniami; doskonale sprawdza się podczas fotografowania 

zimą oraz w trakcie uprawiania sportów wodnych; pozwala 

przymocować do aparatu przystawkę kierującą światło LED LG-1 

oraz dyfuzor lampy błyskowej FD-1. 

> LB-T01 – osłona obiektywu chroniąca jego powierzchnię przed 

zabrudzeniami oraz zarysowaniami. Aby otworzyć lub zamknąć 

osłonę, wystarczy ją obrócić. 

> FCON-T02 – konwerter Fisheye umożliwiający wykonywanie zdjęć 

z kołowym i diagonalnym efektem rybiego oka. Aby skorzystać 

z konwertera, należy zastosować adapter CLA-T01 (sprzedawany 

jako dodatkowe wyposażenie).  

> UC-92 – ładowarka baterii litowo-jonowych LI-92B (czas ładowania 

przez port USB: około 2,5 godziny).  

Pełny opis funkcji aparatu Tough TG-6 oraz listę kompatybilnych akcesoriów można 

znaleźć na stronie www.olympus.pl/tough . 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aktualne specyfikacje 

znajdują się na stronie https://www.olympus.pl/. 

 

1 Wodoodporność: standard JIS/IEC, klasa 8 (IPX8) – warunki testowe Olympus. 

Odporność na pył i kurz: standard JIS/IEC, klasa 6 (IP6X) – warunki testowe Olympus.  

Odporność na wstrząsy zgodnie z MIL-STD810F – warunki testowe Olympus.  

Odporność na mróz i odporność na zgniatanie – warunki testowe Olympus. 

2 Podczas fotografowania z wykorzystaniem kąta 25 mm (odpowiednik 35 mm). 

3 Odpowiednik 35 mm. 

4 Sześć miesięcy dodatkowej gwarancji w kraju zakupu. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 366 00 77 

E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com  

https://www.olympus.pl/  

https://partner.olympus.pl/ 

Nowe akcesoria Tough: 

 

Tough TG-6 + PT-059 

 

Touch TG-6 + CSCH-127 

 

Tough TG-6 + LB-T01 

 

Tough TG-6 + FCON-T02 

 

UC-92 Ładowarka baterii  
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