
Спецификациите и външния вид подлежат на промяна без предизвестие или задължения от страна на производителя

SH‑2
• Първокласен дизайн • 24x оптично увеличение,

супер широкоъгълен
обектив (25-600 mm*)

• 48x увеличение със
супер резолюция

• iHS технология

• 16 МР CMOS сензор с
подсветка

• TruePic VI процесор

• Оптична 5-осева
стабилизация на
изображението

• Сензорен LCD дисплей
7.6cm/3.0" с резолюция
460000 точки

Kaчество и красота в едно

Неочакваните моменти от живота могат да се превърнат във фантастични снимки, но обикновено те не се случват на
перфектна светлина. Както и е трудно да подредите децата в центъра на кадъра и да ги накарате да стоят и да Ви чакат,
докато настроите и стабилизирате апарата. По тези причини Olympus добави в новия компактен фотоапарат Stylus SH‑2
висока технология, позволяваща Ви да правите снимки и видео с лекота ‑ бързо и с чудесен фокус и контраст дори и по
тъмно. Качеството е далеч по‑добро от това на кадрите с телефон, без да се изискват кой знае какви фотографски знания
и умения. Olympus направи апарата да изглежда перфектно на външен вид, да е компактен и лек. Комбинацията от кожена
текстура и металният ретро дизайн правят SH‑2 подходящ към всеки Ваш тоалет и всяка ситуация. На рожден ден с торта
и свещи, на плажа под яркото слънце, при нощни сцени ‑ нямате проблем със светлината ‑ колкото, толкова, но достатъчно
за кристални снимки. 5‑осевата стабилизация, взета назаем от високия клас Olympus апарати, компенсира ефективно
движенията на ръката и на апарата и дава резултати далеч по‑добри от тези на съпоставими системи. Това е от особено
значение за снимки с голямо варио 24x или при запис на таймлапс видео през нощта. Естествено SH‑2 е снабден и с
Wi‑Fi конектор и позволява безжично дистанционно управление от смартфона, както и предлага всички онези креативни
функции, които са познати от високия клас Olympus фотоапарати.

Спецификация

Светлочувствителна матрица
Ефективни пиксели 16 Мегапиксели
Пълна разделителна
способност

16,8 мегапиксела

Тип 1/2.3'' CMOS
Филтри Тип цветови филтър (RGB)

Обектив
Оптичен зум 24x (ш)
Фокусно разстояние 4,5 - 108 mm
Фокусно разстояние при
еквив. на 35mm

25 - 600 mm

Максимална бленда 3 - 6,9
Структура 11 обективи / 10 групи
Асферични стъклени лещи 3
ED стъклени елементи 3

Цифрово увеличение
Фактор на увеличение 4x / 96x комбинирано с

оптично приближаване
Увеличение със супер
резолюция

2 x / 48 x комбинирано с
оптично приближаване

Монитор
Резолюция 460.000 точки
Размер на екрана 7,6 cm / 3'' (3:2)
Тип монитор LCD - Сензорен дисплей
Интерактивни указания да
Асистент за кадриране да
Регулиране на яркостта +/- 2 нива
Предпазен панел да
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Фокусираща система
Метод TTL iESP автофокус с

детекция на контраста
Режими Автофоксусна точка с

докосване
iESP
AF технология за
разпознаване на лице
Точка
Следящ AF

Стандартен режим 0,1 m - ∞ (ш) / 0,4 m - ∞
(теле)

Супермакро режим Минимално фокусно
разстояние: 3 cm

Автофокусиращ лъч да
Заключване на автофокуса да

Светломер
Режими Интегрално измерване

Спотово измерване
Хистограма при снимане да

Система за експонация
Режими i-Auto

Автоматична програма
Ръчен
Готови програми
Арт филтър
Панорама
Фото разказ
Усъвършенствано видео
Нощна сцена

Скорост на затвора 1/4 - 1/2000 s / < 30 s
(Ръчен режим)

Компенсация на експонацията +/- 2 EV / 1/3 стъпки
Функция за подобряване Механична стабилизация

на образа (5-осево
изместване на сензора)
Усъвършенствана
технология за
разпознаване на лица
Технология за корекция на
сенките

Готови програми
Брой готови програми 18
Режими Портрет

е-портрет
Пейзаж
Снимане през равни
интервали
Спорт
На закрито
Автопортрет
Залез
Кухня
Документи
Плаж и сняг
Супер макро
HDR при насрещно
осветяване
Нощни сцени с портрет
Нощни сцени
Заря
Искрящи светлини от ръка
Live Composite

Мултизапис
Режими Запис на снимки и видео

Чувствителност
Автоматичен AUTO / High AUTO
Ръчен ISO 125, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400

Баланс на бялото
Система за автоматичен
баланс на бялото

да

Предварително зададени
настройки

Облачно
Слънчево
Ел. крушка
Флуоресцентна светлина 1

Бял баланс с едно докосване Регистриране на 1 личен
режим с настройки

Вградена светкавица
Режими Автоматично

Корекция на червени очи
Запълваща
Изкл.

Работен обхват (ш) 0,1 - 9,4 m (ISO 3200)
Работен обхват (т) 0,4 - 4 m (ISO 3200)
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Серия от кадри
Намаляване на резолюцията 60 кад./sec / 60 кадри (с

размер 3MP)
20 кад./sec / 60 кадри (с
размер 3MP)

Пълна разделителна
способност

11,5 кад./sec / 16 кадри

2,5 кад./sec / 200 кадри
Снимане през равни
интервали

Да

Обработка на изображения
Намаляване на шума да
Преподреждане на пикселите да
Процесор TruePic VII
Корекция на сенките да
Корекция на аберациите да

Редактиране на клипове
Изрязване на единични кадри да

Преглед на снимките
Режими Единична

Индекс
Варио
Последователно
преглеждане - слайдшоу
Събитие

Индекс 4 x 4 кадъра
Варио 1.1 - 10x
Автом. въртене на снимките да
Режим защита на
изображенията

да

Хистограма при преглед да

Преглед на клип
Режими Кадър по кадър

Бързо превъртане напред
Към индекса
Възпроизвеждане в
обратен ред

Запис на единични снимки
DCF да
RAW да
EXIF 2.3
PIM III
DPS PictBridge
DPOF да

Система за видеозапис
Формат на записа QuickTime Motion JPEG®
Стабилизатор на
изображението

Хибридно изместване на
сензора + дигитално (5-
осева)

HD качество на видеоклипа 1080 60P Време за запис:
29 min.
720P Време за запис: 29
min.

Качество на видеоклипа VGA Време за запис: До
запълване на картата
Забележка: максималният
размер на файла е 4GB
При заснемане на
1080P/720P видео,
ползвайте SDHC / SDXC
клас 6 или по-висок.

Специални възможности за видео
Високоскоростен запис 432 x 324 / 240 кад./sec

Време за запис: 20 sec.
1280 x 720 / 120 кад./sec
Време за запис: 20 sec.

Интервални снимки 1080p, 720p, VGA
Арт филтър Поп арт

Мек фокус
Бледи & светли цветове
Зърнест филм
Pin Hole
Диорама
Драматични тонове

Система за запис на звук
Вграден микрофон Стерео
Звукозапис да , формат: PCM
Гласова бележка към снимка 4 s
Възпроизвеждане на звук да
Високоговорител да

Памет
Допълнителна външна памет SD / SDHC / SDXC

(съвместимост с UHS-I
клас)

Капацитет 128 GB
Вградена памет 37 MB
Съвместимост с Eye-Fi карта да
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Размер на изображението
16M 4608 x 3456
8M 3264 x 2448
3M 2048 x 1536
VGA 640 x 480
Съотношение на страните 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

Меню
Езици на менютата в апарата 39

Други характеристики
Предварителен преглед на
снимката

да

Меню да
Функция Панорама Интелигентна панорама
Фото сърфиране да
Отпечатване на дата да
SNS качване да
Самоснимачка Закъснение: 2 / 12 s /

Автом. снимка на домашен
любимец

Захранване
Батерия LI‑92B Литиево-йонна

батерия
Вътрешно зареждане Да

Интерфейс
DC вход да
Комбиниран A/V & USB изход да
Високоскоростен USB да
Безжично свързване WiFi

FlashAir
HDMI™ да Микро конектор (Тип D)

*
* "HDMI", логото HDMI и
"High-Definition Multimedia
Interface" са търговски
марки или запазени
търговски марки на HDMI
Licensing LLC.

Размер
Размери (Ш х В х Д) 108,8 x 63,2 x 42,4 mm
Tегло 271 g (вкл. батерия и

памет карта)

Външен вид
Материал Метален

Арт филтър
Режими Поп арт

Мек фокус
Бледи & светли цветове
Зърнест филм
Pin Hole
Диорама
Драматични тонове

*еквивалент на 35mm стандарт


