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STYLUS 1s
• 1:2.8 ултра тънък, с

твърда светлосила и
мощен варио обектив
10.7x i.ZUIKO DIGITAL
(28-300mm*)

• 12 мегапикселов
високочувствителен
1/1.7” CMOS сензор със
задна подсветка

• TruePic VI процесор • iHS технология
• Електронен визьор с

1.44 млн точки. Висока
резолюция, голям размер

• Ултрабърза автофокусна
система

• Хибридна гривна за
управление и персонални
настройки

• Ръчни настройки и AF с
докосване

Най-доброто представяне в този клас апарати

Комбинация от реномираните OM-D технологии за снимане и ултимативното качество на обективите i.ZUIKO DIGITAL
- това е новият STYLUS 1s. Компактното тяло е само 56.5mm в дълбочина и въпреки това апаратът е пълен с всички
нужни Ви функции за забележителни снимки дори на слаба светлина. Мощният обектив е с твърда светлосила 1:2.8
и 10,7x оптичен зум и работи в синхрон с големия 1/1.7" CMOS сензор със задна подсветка, за да постигате винаги
висококачествени резултати, както се очаква от апаратите OLYMPUS. Големият електронен визьор с висока резолюция
и супер бърза реакция Ви показва с абсолютна прецизност всички промени в сцената, така че спокойно можете да
снимате, без да отлепяте око от обекта. Хибридният контролен ринг на STYLUS 1s пък Ви дава удобството да оперирате
по аналогов или цифров път. Просто трябва да настроите бутоните, намиращи се отгоре, с най-често ползваните от Вас
настройки и можете да снимате като професионалист. На STYLUS 1s можете да разчитате и като на видеокамера, с която
ще филмирате качествено и за години напред ценните моменти в живота си.

Спецификация

Тип
Материал на корпуса Метален

Светлочувствителна матрица
Тип 1/1.7'' BSI CMOS сензор
Ефективни пиксели 12 Мегапиксели
Филтри Тип цветови филтър (RGB)
Съотношение / размер 4:3 / 7,3 x 5,5 mm
Пълна разделителна
способност

12,76 мегапиксела

Обектив
Фокусно разстояние при
еквив. на 35mm

28 - 300 mm

Максимална бленда 2,8
Фокусно разстояние 6 - 64,3 mm
Оптичен зум 10,7x
Структура 12 обективи / 10 групи
Асферични стъклени лещи 8
Стъпков зум Наличен (28, 35, 50, 70, 85,

100, 135, 200, 300mm)*
Изписва зум фактора или
фокусната дължина
*еквивалент на 35mm
стандарт

Процесор
Тип TruePic VI
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Визьор
Тип Електронен визьор
Брой пиксели 1.440 Хиляди (K) точки
Зрително поле Прибл. 100 %
Зрителна точка 18 mm при -1 диоптър от

оптичния визьор
Регулиране на яркостта +/- 7 нива
Корекция на цветната
температура

+/- 7 нива

Live View - Визиране в реално време
Показана информация Бленда

Скорост на затвора
Автоматични серийни
снимки
Заключване на
експонацията
Режим на фокусиране
Активиране на режим
Стабилизация
Информация при
заснемане
Състояние на батерията
Лични
Предупреждение за
вътрешната температура
Режим за разпознаване на
лице / очи
Хистограма
Брой снимки, които могат
да се запазят
Режим на запис
ISO
Серия от последователни
снимки
Самоснимачка
Баланс на бялото
Измерване
AF потвърждение
Стойност на
компенсацията на
експонацията
Зона за спотово мерене
WiFi
Режими на светкавицата
Състояние на
светкавицата
Интензитет на
светкавицата
Супер FP
Варио
Контрол на тоналността
Eye-Fi състояние
Цифров телеконвертор

тип AF Система за детекция по
контраст

100% зрително поле 100 %
Режими на показване Хистограма

Решетка (4 типа)
Измерване на нивото
(нивелир)
Стандартна информация
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Стабилизатор на изображението
Тип Изместване на обектива
Режими Двупосочно

Фокусираща система
Метод AF система за детекция по

контраст
Зони на фокусиране 35 точки / Всички

точки, Област (9-
точки), Единична точка
(нормална), Единична
точка (малка)

Заключване на автофокуса да , Заключен при първа
позиция на спусъка в
режим на единичен АФ

Режими Ръчно фокусиране
Единичен автофокус
Следящ автофокус
Следящ AF
AF технология за
разпознаване на лице
Супермакро режим

Автофокусиращ лъч да
Ръчно фокусиране С уголемяване зоната на

фокусиране или фокус
peaking

Стандартен режим 0,1 m - ∞ (ш) / 0,8 m - ∞
(теле)

Супермакро режим Минимално фокусно
разстояние: 5 cm

Система за експонация
Режими Автоматична програма

Приоритет на скорост
Приоритет на бленда
Ръчен
i-Auto
Потребителски 1
Потребителски 2
Фото разказ
Готови програми
Видеоклип
Арт филтър

Компенсация на експонацията +/- 3 EV ( 1/3 стъпки )
Серия от кадри с различна
експозиция

2 / 3 кадъра ( +/- 1/3, 2/3, 1
EV стъпка )

Функция за подобряване Механична стабилизация
на образа
Технология за
разпознаване на лице
Технология за корекция на
сенките

Готови програми
Брой готови програми 12
Режими Портрет

е-портрет
Пейзаж
Снимане през равни
интервали
Спорт
Нощни сцени
Нощни сцени с портрет
Залез
Документи
Панорама
Заря
Мултиекспозиция
Плаж и сняг

Мултиекспозиция
Максимален брой кадри 2 кадъра (снимане)
Асистент за кадриране Live View - Визиране в

реално време

Светломер
Метод TTL измерване с отворена

бленда
Обхват на детекцията 0 - 20 EV Цифров

ESP, измерване с
претеглен център, точково
измерване.

Режими Интегрално измерване
Спотово измерване
Полуинтегрално
измерване
Измерване на светли
тонове
Измерване на тъмни
тонове

Арт филтър
Режими Поп арт

Мек фокус
Бледи & светли цветове
Светли тонове
Зърнест филм
Pin Hole
Диорама
Крос процес
Мека сепия
Драматични тонове
Скица

Вариант / ефект Наличен
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Фото разказ
Режими Стандартни

Забавна рамка

Чувствителност
Автоматичен ISO 100 - 12800 (ISO

2500 за режими на
закрито, портрет с налична
светлина, на свещи)

Ръчен ISO 100 - 12800
(регулиране с 1/3 EV
стъпка)

Затвор
Режими Единичен кадър

Серийни снимки
Експозиционен клин
Самоснимачка

Самоснимачка 12 s / 2 s / Лични

Скорост на затвора
Обхват на скоростта на
затвора

1/2000 - 60 s (до 15 минути
в режим Bulb)

Баланс на бялото
Система за автоматичен
баланс на бялото

да

Бял баланс с едно докосване Регистриране на до 2
лични настройки

Настройки на баланс на
бялото

+/- 7 По всяка A-B / G-M ос
(при автоматичен баланс
на бялото, предварително
зададен баланс на бялото
и баланс на бялото с едно
докосване)

Потребителски баланс на
бялото

Регистриране на
1 настройка при
температура по Келвин
(2000К - 14000К)

Предварително зададени
настройки

Ел. крушка
Флуоресцентна светлина 1
Слънчево
Светкавица
Облачно
Сянка

Серия от кадри
Скорост 7 кад./sec
Кадри, достъпни за запис 70, 25 (RAW)
Условия Карта памет: Toshiba

SDHC UHS-I карта R95
W80 модел Premiugate
"Class 10" 8GB

Снимане през равни
интервали

Да

Обработка на изображения
Цветово пространство sRGB / AdobeRGB
Черно/бял филтър Неутрален, жълт, оранжев,

червен, зелен
Черно/бяло тониране сепия, синьо, виолетово

или зелено в чернобял
режим

Режим снимки i-Enhance, ярки,
естествени, портрет, без
звук, монотон, арт филтър

Градация 4 нива (автоматично,
високо, нормално, ниско)

Филтър за шум 4 нива (Off, Low, Standard,
High)

Намаляване на шума да (On, Off, Auto)

Вградена светкавица
Тип изскачащ(а)
Режими Автоматично

Корекция на червени очи
Запълваща
Изкл.
Бавна синхронизация с
корекция на червени очи
Бавна синхронизация
Ръководство за
експлоатация (Пълно, 1/1.3
- 1/128)

Работен обхват (ш) 0,1 - 10,3 m (ISO 1600)
Работен обхват (т) 0,8 - 10,3 m (ISO 1600)

Управление на външна светкавица
Тип TTL автоматично за

Olympus светкавицата,
автоматично или ръчно

Режими Автоматичен
TTL Авто
Ръчен
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Управление на безжични светкавици
Метод на контрол Задейства се от

вградената светкавица
Съвместима външна
светкавица

FL‑36R, FL‑50R, FL‑300R,
FL‑600R

Режими Автоматичен
FP TTL Авто
FP ръчен

Монитор
Тип монитор Въртящ се LCD дисплей -

Сензорен дисплей
Размер на екрана 7,6 cm / 3'' (3:2)
Резолюция 1.040 Хиляди (K) точки
Цветен баланс Ярки (стандартни) /

Естествени
Регулиране на яркостта +/- 7 нива
Функции за управление с
докосване

Освобождаване на затвора
Интерактивни указания
Избор на AF област
Кадър напред/назад
Увеличаване при преглед
Супер контрол панел

Измерване на нивото (нивелир)
Дисплей Заден дисплей и визьор
Разкриване 2-осева

Супер контрол панел
Показана информация Индикатор за батерията

Снимачен режим
Скорост на затвора
Стойности на блендата
Стойност на
компенсацията на
експонацията
Експозиционни режими
ISO
Индикатор за
компенсацията на
експозицията
Компенсация на
светкавицата
Дата
Серийни снимки с
автоматична експозиция
Намаляване на шума
Баланс на бялото
Компенсация на баланса
на бялото
Режим на запис
Режими на светкавицата
Размер на изображението
Автофокусна рамка
Измерване
Брой кадри, които могат да
се запазят
Режим на фокусиране
Автофокусна рамка
Цветово пространство
Компенсация на рязкостта
Компенсация на контраста
Насищане
Предупреждение за
вътрешната температура
Градация
Активиране на режим
Стабилизация
Разпознаване на лица
Потребителски режим
(лични настройки)
Мултиекспозиция
Съотношение на страните
Супер FP

Формати на запис
RAW 12 bit
RAW & JPEG да паралелен запис
JPEG да
Съотношение на страните 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
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Размер на изображението
Съотношение на страните 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
RAW 3968 x 2976 компресиран /

13,9 MB / кадър
Голям 3968 x 2976 Фина

( компресия : 1/4 ) / 5,9
MB / кадър
3968 x 2976 Нормален
(компресия: 1/8) / 2,7 MB /
кадър

Среден 2560 x 1920 Нормален
(компресия: 1/8) / 1,1 MB /
кадър

Запис на единични снимки
EXIF 2.2
PIM III
DPOF да
DCF да

Система за видеозапис
Формат на записа MOV(MPEG‑4AVC/H.264),

AVI(Motion JPEG)
Стабилизатор на
изображението

Стабилизация при запис на
видео

HD качество на видеоклипа 1080P 30p, 20Mbps Време
за запис: 29 min.
720P 30p, 13Mbps Време
за запис: 29 min.

Серия от кадри 30 кад./sec
Макс. размер на файла 4 GB

Специални възможности за видео
Високоскоростен запис QVGA / 240 кад./sec Време

за запис: 20 sec.
VGA / 120 кад./sec Време
за запис: 20 sec.

Арт филтър Крос процес
Диорама
Драматични тонове
Мека сепия
Зърнест филм
Скица
Светли тонове
Бледи & светли цветове
Поп арт
Pin Hole
Мек фокус

Интервални снимки Да

Система за запис на звук
Формат на записа Стерео PCM/16bit, 48kHz
Вграден микрофон Стерео
Функции на микрофона Редукция на шум от вятър

Audio Dubbing
Сила на записа

Гласова бележка към снимка 30 s

Преглед на снимките
Режими Индекс

Варио
Последователно
преглеждане - слайдшоу
Видеоклип
Единична

Автом. въртене на снимките да
Хистограма при преглед да
Предупреждение при
Изсветляване / Сенки

да

Информация при заснемане Вкл./Изкл.
Режим защита на
изображенията

да

Индекс 4, 9, 25 кадри
Варио 14x

Функции изтриване/защита/копиране
Режими за изтриване единична, всички, избрани
Режим защита на
изображенията

Единично, избираемо

Меню
Езици на менютата в апарата 39 езика на менюто

( японски, английски,
френски, испански,
португалски (BR + PT),
немски, италиански,
руски, чешки, холандски,
датски, полски, шведски,
норвежски, фински,
хърватски, словенски,
унгарски, гръцки,
словашки, турски,
латвийски, естонски,
литовски, украински,
сръбски, корейски,
китайски, традиционен
китайски, тай, арабски,
български, румънски,
персийски, индонезийски,
иврит, малайски,
виетнамски)
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Опции за лични настройки
Функционален бутон Да
Потребителски режим (лични
настройки)

2 комплекта настройки
могат да бъдат
запаметявани

Фабрични настройки Всички / Базови
Програмируем бутон да

Интерфейс
Носител За снимане на видео

е препоръчително
използването на SD памет
карта (SDHC, SDXC, UHS-I
съвместима) клас 6.

HDMI™ да Микро конектор (Тип D)
*

Високоскоростен USB да
Комбиниран V & USB изход да NTSC или PAL

избираемо
"Чехъл" за светкавица да
Безжично свързване Съвместимост с Eye-Fi

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

Wi-Fi функции
Лесно свързване Настройки на QR код
Безжично снимане Live View - Визиране в

реално време
Изключено
Rec View
Самоснимачка
Фокусиране и снимане с
докосване
P/A/S/M експозиция
Режим В
Варио
{Release}

Други характеристики
Първокласна функционалност iHS технология

ND филтър
Асистент за кадриране при
зум

Захранване
Батерия BLS‑50 Литиево-йонна

батерия (включено)
Енергоспестяващ режим Налично (1 min, 3 min, 5

min)

Среда
Температура 0 - 40 °C работна

температура / -20 -
60 °C температура на
съхранение

Влажност 30 - 90 % влажност / 10 - 90
% влажност на съхранение

Размер
Размери (Ш х В х Д) 116,2 x 87 x 56,5 mm (със

закачена автоматична
капачка)

Tегло 402 g (вкл. батерия и
памет карта)

*еквивалент на 35mm стандарт


