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LEHDISTÖTIEDOTE 
 
Yhtenäinen suunnittelufilosofia 
 

Olympus julkistaa uuden kiinteäpolttovälisen M.Zuiko F1.2 
PRO -objektiivimalliston kahdella uudella tuotteella 
 
Espoo, 25. lokakuuta 2017 – Olympus julkistaa kaksi uutta 

kiinteäpolttovälistä F1.2 PRO -objektiivia: M.Zuiko Digital ED 17mm 

F1.2 PRO ja M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO. Uudet objektiivit 

tulevat nykyisen M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO -objektiivin 

rinnalle kiinteäpolttovälisten M.Zuiko F1.2 PRO -objektiivien 

mallistoon, joka tarjoaa poikkeuksellista keveyttä ja F1.2-valovoimaa. 
Uusien objektiivien myötä Olympuksen PRO-mallisto sisältää yhteensä 
yhdeksän objektiivia. 
 

Uudet objektiivit noudattelevat F1.2 PRO -objektiivimalliston (joka 

sisältää aiemmin julkistetun M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO -
objektiivin) suunnittelufilosofiaa, joka tuottaa kauniin piirron 
korkealaatuisella, pehmeäreunaisella bokella ja ensiluokkaisella 
tarkkuudella. Objektiiveissa on lisäksi veitsenterävä piirto, kompakti 
koko ja alhainen paino pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävässä (-10 
°C) rakenteessa. 
 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO -objektiivi tulee myyntiin vuoden 

2017 marraskuun lopulla ja M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO vuoden 
2018 maaliskuussa (suositushinnat alla). 
 
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO (kinovastaavuus: 34 mm) 

Valokuvaajat arvostavat ensiluokkaista, pehmeäreunaista bokea 

suurimmalla F1.2-aukolla. Tämä kiinteäpolttovälinen objektiivi soveltuu 

erinomaisesti maisemakuvaukseen ja dokumentaariseen kuvaukseen myös 

haastavissa olosuhteissa kompaktin kokonsa ja kevyen rakenteensa 

ansiosta, joka on lisäksi pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä -10 °C:een. 

 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO on varustettu asfäärisillä 

linssielementeillä ja se sisältää uudenlaiset ED-DSA (Extra-low Dispersion 

 

 

 
M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO 
Tekniset tiedot: 
 

> Polttoväli: 17 mm (kinovastaavuus 
noin 34 mm) 

> Suurin aukko: F1.2 

> Pienin aukko: F16 

> Objektiivin rakenne:  
15 elementtiä 11 ryhmässä 

> Nano Z -pinnoitus 

> Pölynkestävä, roiskeenkestävä ja 
pakkasenkestävä (-10 °C). 

> Kuvakulma: 65 astetta 

> Lähin tarkennusetäisyys: 0,2 m 

> Suurin kuvasuurennus: 0,15x, 
(kinovastaavuus noin 0,3x) 

> Pienin kuvausetäisyys: 115,3×86,7 
mm 

> Himmenninlehtien lukumäärä: 9 
(pyöreä himmenninaukko) 

> Mitat: 
Halkaisija 68,2 × 87 mm 

> Paino: 390 g 

> Suotimen halkaisija: 62 mm 
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Dual Super Aspherical) -linssit. Olympus on maailman ensimmäinen 

valmistaja, joka kykenee massatuottamaan tämäntyyppisiä linssielementtejä, 

jotka vähentävät käytettävien linssien tarvetta. Lopputuloksena on kevyempi 

objektiivi, jonka kokonaispituus vastaa M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 

PRO -objektiivia. Tämä rakenne vähentää myös erilaisia, 

laajakulmaobjektiiveille tyypillisiä vääristymiä, kuten värivääristymiä, 

kuvavääristymiä sekä värivääristymiä kuvan reuna-alueilla. 
 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (kinovastaavuus: 90 mm) 

Tämä objektiivi soveltuu täydellisesti muotokuviin, sillä se piirtää ihmiskasvot 

miellyttävillä mittasuhteilla. Ensiluokkainen, pehmeäreunainen boke 

suurimmalla F1.2:n aukolla sekä hienoa teknologiaa viimeistä piirtoa myöten 

– ammattikuvaajat voivat luottaa siihen, että tämä objektiivi taltioi 

kuvauskohteen todellisen kauneuden. 

 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO on keskipitkän polttovälin teleobjektiivi, 

jonka kompakti koko ja alhainen paino ovat seurausta linssielementtien 

vähentyneestä tarpeesta. Olympus hyödyntää optimaalisesti sijoiteltuja 

linssielementtejä ehkäistäkseen vääristymiä, kuten värivääristymiä 

epätarkalla alueella – mikä on yleinen ongelma huippuvalovoimaisissa 

objektiiveissa – sekä värivääristymiä kuva-alan reunamilla. Valokuvaajat 

hyötyvät erinomaisesta optisesta suorituskyvystä, joka tuottaa 

pehmeäreunaisen boken ja piirtää yksityiskohdat tarkasti jopa täydellä 

aukolla. 

 

Lisäksi molemmissa objektiiveissa on sama Nano Z -pinnoitus kuin M.Zuiko 

Digital ED 25mm F1.2 PRO -objektiivissa, joten tuloksena on terävä 

kuvanlaatu, joka vähentää merkittävästi haamukuvia ja heijastumia, joita 

tapaa esiintyä vastavalo-otoksissa. 

 

Ilmaisuvoimaa  

Kiinteäpolttovälinen M.Zuiko F1.2 PRO -objektiivi tuottaa pehmeäreunaisen 

boken ja erinomaisen tarkkuuden hyödyntämällä optista rakennetta, joka 

ehkäisee tehokkaasti valon heikkenemistä. Objektiivin boke alkaa pehmeästi 

siirryttäessä terävältä alueelta epäterävälle alueelle, ja tuloksena on 

tasaisempi ja pehmeämpi taustan boke, joka lisää syvyysvaikutelmaa ja 

nostaa kuvan kohteen esiin kauniimmin tarkkuudesta tinkimättä. 

 

 
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO 
Tekniset tiedot: 

 
> Polttoväli: 45 mm 

(kinovastaavuus noin 90 mm) 

> Suurin aukko: F1.2 

> Pienin aukko: F16 

> Objektiivin rakenne:  
14 elementtiä 10 ryhmässä  

> Nano Z -pinnoitus 

> Pölynkestävä, roiskeenkestävä ja 
pakkasenkestävä (-10 °C). 

> Kuvakulma: 27 astetta 

> Lähin tarkennusetäisyys: 0,5 m 

> Suurin kuvasuurennus: 0,1x 
(kinovastaavuus noin 0,2x) 

> Lähin kuvausetäisyys: 
173 x 130 mm 

> Himmenninlehtien lukumäärä: 9 
(pyöreä himmenninaukko) 

> Mitat: 
Halkaisija 70 × 84,9 mm 

> Paino: 410 g 

> Suotimen halkaisija: 62 mm 
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Nopea ja tarkka automaattitarkennus 

Kiinteäpolttovälisen M.Zuiko F1.2 PRO -objektiivimalliston 

suunnittelufilosofian ytimessä on Olympuksen nopea ja tarkka 

automaattitarkennus. F1.2 PRO -objektiivit asettuvat luokkansa huipulle, ja 

korkean valovoimansa ansiosta ne takaavat, että kuvaajat saavat taltioitua 

juuri sen kriittisen hetken – joka tilanteessa. 

 

Kun objektiivin pariksi liitetään OM-D E-M1 Mark II, ammattikuvaajat voivat 

luottaa siihen, että kuvauskohde taltioituu nopeasti ja tarkasti. Peilittömien 

kameroiden hyödyt tulevat esiin erityisesti valovoimaisten objektiivien 

automaattitarkennuksessa, ja E-M1 Mark II  kameran 121 

ristikkäistyyppisellä pisteellä varustettu vaihetarkennusjärjestelmä tuottaakin 

häikäisevän kuvanlaadun reunasta reunaan jopa aukkoarvolla F1.2. 

 

Vaikka kyseessä on hyvin valovoimaiset objektiivit, MSC (Movie and Still 

Compatible) -tarkennusmekanismi pystyy tarjoamaan nopean ja tarkan 

automaattitarkennuksen stillkuvauksessa ja äänettömän sekä tasaisen 

automaattitarkennuksen videokuvauksessa kaikilla M.Zuiko F1.2 

PRO -objektiiveilla kevyen tarkennusyksikön ansiosta. 

 

Lähikuvaus  

Kiinteäpolttovälinen F1.2 PRO -objektiivi tarjoaa useiden muiden M.Zuiko-

objektiivien tapaan erinomaiset lähikuvausominaisuudet, jotka korostavat 

kaunista bokea entisestään.  

 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO -objektiivin lähin tarkennusetäisyys 

(kennolta) on 20 cm ja sen suurin kuvasuurennus on 0,15x (kinovastaavuus: 

0,3x), ja M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO -objektiivin lähin 

tarkennusetäisyys (kennolta) on 50 cm ja suurin kuvasuurennus 0,1x 

(kinovastaavuus: 0,2x). 

 

Ensiluokkainen muotoilu 

Olympus suunnitteli kiinteäpolttoväliset F1.2 PRO -objektiivit, jotta 

valokuvaajilla olisi käytettävissään mallisto objektiiveja, joista huokuu 

M.Zuiko PRO -objektiiville ominainen premium-luokan tuntuma, monipuoliset 

ominaisuudet sekä ensiluokkainen toimivuus. 
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Koska helppokäyttöisyys on tärkeässä roolissa, Olympus on kehitellyt 

hallintapainikkeille yhdenmukaisen asettelun ja toiminnan, jotta valokuvaajat 

voivat keskittyä kuvaamaan ilman ylimääräisiä katkoksia – jopa 

vaihtaessaan objektiivia eri otosten välillä. 

 

Ohjelmoitava L-Fn-painike on sijoitettu loivasti kaartuvalle pinnalle, josta sitä 

on helppo käyttää. Manuaalitarkennuksen kytkinmekanismin ansiosta 

valokuvaajat voivat vaihtaa viiveettä automaatti- ja manuaalitarkennuksen 

välillä vain vetämällä tarkennusrengasta itseään kohti. 

 

Eri objektiivin pituudet ja halkaisijat ovat likimäärin samat, joten Olympus on 

nerokkaasti kehittänyt objektiivimalliston, jonka pienikokoiset ja kevyet 

objektiivit soveltuvat täydellisesti OM-D-kameramallistolle. 

 

Lisävarusteet (myydään erikseen) 

Koska kiinteäpolttovälisen F1.2 PRO -objektiivimalliston halkaisija on 

yhdenmukainen, Zuiko PRF-ZD62 PRO Protection Filter -suojasuodinta 

voidaan käyttää malliston jokaisessa kolmessa F1.2 PRO -objektiivissa.  

 

Zuiko PRF-ZD62 PRO -suojasuodin maksimoi Zuiko-nimeä kantavien 

M.Zuiko PRO -objektiivien ominaisuudet. Se on varustettu 

erityispinnoitteella, joka vähentää heijastukset noin puoleen tavanomaiseen 

monipinnoitteeseen verrattuna, mustareunaisella lasilla sekä mustalla, 

satiinipintaisella alumiinirungolla, joka pienentää heijastuksia. 

 

Hinnat ja saatavuus 

> M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO tulee myyntiin vuoden 2018 
maaliskuussa hintaan 1 399,00€ sis. ALV 

> M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO tulee myyntiin vuoden 2017 
joulukuussa hintaan 1 299,00€ sis. ALV 

 

Muiden Olympus-kameroiden ja objektiivien tapaan M.Zuiko Digital ED 

17mm F1.2 PRO ja M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO -objektiiveille on 

saatavilla kuuden kuukauden maksuton lisätakuu*, kun tuotteet 

rekisteröidään MyOlympus-palvelussa osoitteessa www.my.olympus.eu. 

 

http://www.my.olympus.eu/
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Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista 
uusimmat tekniset tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa 
http://www.olympus.fi/lenses. 
 
* Kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 
** Suositusmyyntihinta 
 

Lukijoiden tiedustelut:  

> Lisätietoja koko M.Zuiko-objektiivimallistosta on osoitteessa 
www.olympus.fi/lenses 

> Tutustu muiden M.Zuiko F1.2 PRO -objektiivien omistajien kokemuksiin 
MyOlympus-saitilla osoitteessa https://my.olympus-
consumer.com/blog/b/photography-journal_en 

 
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 
Henrik Tanabe 
Olympus Finland Oy 
Puh: +358 9 875 810 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@olympus.fi  
 
Tietoja Olympuksesta 
Olympus Europa on Tokiossa sijaitsevan Olympus Corporationin  
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueiden pääkonttori. Maailman 
johtavana  
optisten ja digitaalisten tarkkuuslaitteiden valmistajana  
Olympus toimittaa innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin  
terveydenhoitojärjestelmiin, digitaalikameroihin sekä tieteellisiin 
käyttötarkoituksiin. Yhtiön 
palkitut tuotteet ovat tärkeässä osassa sairauksien havaitsemisessa,  
ennaltaehkäisyssä ja parantamisessa, ja ne edistävät tutkimusta ja 
mahdollistavat  
elämän dokumentoinnin sekä taiteellisen vapauden. Olympuksen 
edistykselliset tuotteet tarjoavat käyttäjilleen  
turvallisemman, terveellisemmän ja täyteläisemmän elämän. 
 
Lisätietoja osoitteessa: http://www.olympus-europa.com 

http://www.olympus.fi/lenses
http://www.olympus.fi/lenses
https://my.olympus-consumer.com/blog/b/photography-journal_en
https://my.olympus-consumer.com/blog/b/photography-journal_en
http://www.olympus-europa.com/
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