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

TG‑4
• Водоустойчив до 15m**,

устойчив на падане от
2.1m***, устойчив на
натиск до 100kg**** и
студоустойчив до -10°C

• Широка бленда 1:2.0-4.9
и голяма бързина

• 4x широкоъгълно
оптично увеличение
(25-100 mm*)

• 8x увеличение със супер
резолюция

• iHS технология • 16 МР CMOS сензор с
подсветка

• TruePic VI процесор • Микроскопски режим

Екстремни ситуации. Спиращи дъха снимки.

Насладете се на невероятно добри кадри, независимо от условията, в които снимате, благодарение на новия флагман
STYLUS TOUGH TG‑4. Неговият здрав корпус е оборудван с бърз 16‑мегапикселов CMOS сензор със задна подсветка и с
най‑добрия към момента процесор на изображенията TruePicVII, които гарантират забележителни снимки и видеоклипове.
Апаратът се справя професионално дори и при съвсем слаба светлина, благодарение на постоянната бленда 1:2.0
и широкоъгълния 4х оптичен зум с бърз автофокус. С TOUGH TG‑4 в ръка винаги ще имате възможно най‑добрата
компания за всякакви оutdoor предизвикателства: под вода до дълбочина 15 m, на студа до ‑10 °C, с налягане до 100kg, при
изпускане от височина до 2.1m. Освен че можете да хванете всеки бързо отлитащ момент, който екстремният Ви начин на
живот може да предложи, можете също да заснемете в детайли красотите на природата от съвсем близо разстояние от
обекта ‑ до 1 сm! С уникалната функция focus stacking ще създадете макро снимка с автоматично сглобяване и наслагване
на фокуса и изключителна дълбочина на рязкост. Насладете се на богатата ни гама аксесоари и развихрете творческата
си фантазия с наличните fisheye и телеконвертор или с допълнителното LED осветление за невероятно силни макро
кадри. Споделете на момента заснетите изображения, като използвате вградения Wi‑Fi и добавите прецизни гео данни към
снимките си благодарение на електронния компас и GPS модула.

Спецификация

Светлочувствителна матрица
Ефективни пиксели 16 Мегапиксели
Филтри Тип цветови филтър (RGB)
Пълна разделителна
способност

16,8 мегапиксела

Тип 1/2.3'' CMOS

Обектив
Оптичен зум 4x (ш)
Фокусно разстояние 4,5 - 18 mm
Фокусно разстояние при
еквив. на 35mm

25 - 100 mm

Структура 9 обективи / 7 групи
Асферични стъклени лещи 4
Максимална бленда 2 - 4,9
Диаметър на филтъра 40,5 mm

Цифрово увеличение
Фактор на увеличение 4x / 16x комбинирано с

оптично приближаване
Увеличение със супер
резолюция

2 x / 8 x комбинирано с
оптично приближаване

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

детекция на контраста
Режими iESP

AF технология за
разпознаване на лице
Точка
AREA
Следящ AF

Селективен фокус да
Стандартен режим 0,1 m - ∞ (ш) / 0,1 m - ∞

(теле)
Супермакро режим Минимално фокусно

разстояние: 1 cm
Микроскопски режим Възможност за промяна на

зума в режим Супермакро
Заключване на автофокуса да
Автофокусиращ лъч да

Светломер
Хистограма при снимане да
Режими Интегрално измерване

Спотово измерване

Система за експонация
Скорост на затвора 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (нощна

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

на образа (Изместване на
сензора)
Усъвършенствана
технология за
разпознаване на лица
Технология за корекция на
сенките

Режими i-Auto
Автоматична програма
Приоритет на бленда
Потребителски режими
Под вода
Микроскоп
Готови програми
Арт филтър
Панорама
Видеоклип

Готови програми
Брой готови програми 28
Режими Портрет

е-портрет
Пейзаж
Снимане през равни
интервали
Live Composite
Искрящи светлини от ръка
Нощни сцени
Нощни сцени с портрет
Спорт
На закрито
Автопортрет
Залез
Заря
Кухня
Документи
Плаж и сняг
Сняг
Панорама
HDR при насрещно
осветяване
Подводни снимки
Подводен широкоъгълен 1
Подводен широкоъгълен 2
Подводен макро режим
Подводен HDR
Микроскоп
Наслагване на фокуса
Фокус бракетинг
Микроскопски контрол

Чувствителност
Автоматичен AUTO / High AUTO
Ръчен ISO 100, 200, 400, 800,

1600, 3200, 6400

Баланс на бялото
Система за автоматичен
баланс на бялото

да

Предварително зададени
настройки

Облачно
Слънчево
Ел. крушка
Под вода
Флуоресцентна светлина 1

Бял баланс с едно докосване Регистриране на 1 личен
режим с настройки
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Вградена светкавица
Режими Автоматично

Корекция на червени очи
Запълваща
Изкл.

Работен обхват (ш) 0,2 - 7,9 m (ISO 1600)
Работен обхват (т) 0,2 - 3,1 m (ISO 1600)
Компенсация на светкавицата Да

Управление на външна светкавица
Управление на безжични
светкавици

-

Серия от кадри
Намаляване на резолюцията 60 кад./sec / 100 кадри (с

размер 3MP)
15 кад./sec / 100 кадри (с
размер 3MP)

Пълна разделителна
способност

5 кад./sec / 100 кадри
(Пълен размер на
изображението)

Снимане през равни
интервали

Да

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

Преглед на снимките
Режими Единична

Индекс
Варио
Последователно
преглеждане - слайдшоу
Събитие

Индекс 5 x 4 кадъра
Варио да 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
Възпроизвеждане в
обратен ред

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

Система за видеозапис
Формат на записа MOV (H.264) / HS Movie:

AVI (Motion JPEG)
Стабилизатор на
изображението

Стабилизация при запис на
видео

HD качество на видеоклипа 1080P 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 QVGA / 240 кад./sec 20 sec.

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

Интервални снимки 720p (AVI Motion JPEG®)
Магически филтър Поп арт

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

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

Памет
Допълнителна външна памет SD / SDHC / SDXC

(съвместимост с UHS-I
клас)

Вградена памет 55 MB
Съвместимост с Eye-Fi карта да
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Размер на изображението
RAW да
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

Tough функции
Удароустойчивост Устойчив на падане от

височина 2,1m *
Водоустойчивост Водозащитен до водно

налягане, еквив. на
дълбочина от 15m **

Защита от замръзване Студоустойчив до -10°C ***
Устойчив на натиск Устойчив на натиск до

100kg ****
Защита от прах да

* Еквивалент на MIL
стандарт (тестова
методика на Olympus)
** Според IEC стандарт,
публикация 529 IPX8
*** Според тестова
методика на Olympus
**** Според IEC стандарт,
публикация 529 IPX6

Други характеристики
Tap Control - контрол с леко
почукване

да

GPS да
Електронен компас да
SNS качване да
Манометър да
Предварителен преглед на
снимката

да

Функция Панорама Предварителен запис на
клип

Самоснимачка Закъснение: 2 / 12 s /
Лични

Меню да
Отпечатване на дата да
LED илюминатор да
Измерване на нивото
(нивелир)

He

Опции за лични настройки
Потребителски режим (лични
настройки)

2 комплекта настройки
могат да бъдат
запаметявани

Захранване
Батерия LI‑92B Литиево-йонна

батерия
Вътрешно зареждане Да

Интерфейс
HDMI™ да Микро конектор (Тип D)

*
Безжично свързване WiFi

Съвместимост с Eye-Fi
карта
FlashAir

DC вход да
Комбиниран A/V & USB изход да
Високоскоростен USB да

* "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) 111,5 x 65,9 x 31,2 mm
Tегло 247 g (вкл. батерия и

памет карта)

Арт филтър
Режими Поп арт

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

*еквивалент на 35mm стандарт
**Според IEC стандарт, публикация 529 IPX8
***Еквивалент на MIL стандарт (тестова методика на Olympus)
****Според тестова методика на Olympus


