
 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Olympus prezentuje najmniejszy i najlżejszy na 

świecie obiektyw ze stałą wartością przysłony 

 

Średnica - 63,4 mm, długość - 70 mm i waga - ok 254 gram 

to cechy najmniejszego i najlżejszego na świecie 

standardowego obiektywu zoom ze stałą wartością 

przysłony1. M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO jest nie 

tylko lekki i kompaktowy, ale także odporny na warunki 

atmosferyczne. Marka Olympus swój nowy produkt kieruje 

do każdego fotografa, który chce uwolnić się od ciężkiego 

sprzętu. 

 

M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO to kompaktowy, lekki 

i odporny na warunki atmosferyczne obiektyw, który cechuje się 

doskonałą jakością optyczną w szerokim zakresie ogniskowych. 

Zapewnia ostry obraz na całej powierzchni kadru, aż do 

samych krawędzi. To najbardziej kompaktowy produkt w swojej 

klasie. Stanowi on uzupełnienie linii obiektywów M.Zuiko PRO. 

 

Układ optyczny obiektywu został odziedziczony z modelu 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, który znany jest ze 

swojej wysokiej jakości. Perfekcyjne zaprojektowanie układu 

soczewek w M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO 

pozwoliło na uzyskanie obiektywu o wyjątkowo kompaktowej  

i lekkiej budowie, pokrywającego jednocześnie duży zakres 

ogniskowych: od szerokiego kąta 24 mm do tele 90 mm 

(ekwiwalent dla formatu 35 mm). 

 

 
1  Stan na 12 lutego 2020.  

 

M.Zuiko Digital  

ED 12-45mm F4.0 PRO 

> Najmniejszy i najlżejszy na 

świecie standardowy obiektyw 

zoom ze stałą wartością 

przysłony1 

> Niezwykła mobilność i system 

uszczelnień pozwalający na 

pracę w każdych warunkach  

> Doskonała jakość optyczna w 

całym zakresie ogniskowych 

> Ostry obraz na całej 

powierzchni kadru 

> Skuteczna redukcja duszków i 

flar (powłoki ZERO) 

> Szybki i precyzyjny AF 

podczas fotografowania 

obiektów w ruchu 

> Zachwycające ujęcia makro z 

niezwykłą głębią ostrości 

> Wymiary: maksymalna 

średnica Ø63.4 mm x długość 

70 mm 

> Waga: ok. 254 g 

> Dostępny w kolorze czarnym 

od końca marca 2020 w cenie 

2 799 zł 



 

 
 

Nowy obiektyw posiada między innymi: 

● szybki i precyzyjny autofokus doskonale spisujący się  

w każdych warunkach, 

● konstrukcję odporną na pył, niskie temperatury  

i zachlapania (uszczelnienia zastosowane w dziewięciu 

kluczowych miejscach chronią przed kurzem i deszczem, 

zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność nawet  

w trakcie sesji w plenerze), 

● doskonale zaprojektowane rozmieszczenie asferycznych 

soczewek i zastosowanie powłok ZERO - Zuiko Extra-

low Reflection Optical gwarantuje wysoką jakość 

optyczną i znacznie redukuje aberracje, duszki i flary, co 

zapewnia ostre, pełne szczegółów ujęcia, 

● minimalne winietowanie na krawędziach obrazu 

(pozwala na jasne i precyzyjne odwzorowania sceny aż 

do samego brzegu kadru), 

● stała wartość przysłony dla wszystkich ogniskowych 

(dzięki czemu kontrola ekspozycji podczas przybliżania 

czy też nagrywania filmów jest niezwykle łatwa). 

 

M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO dołącza do linii ponad 

20 obiektywów M.Zuiko. Jest on kompatybilny z każdym 

aparatem serii OM-D oraz Olympus PEN, a także z aparatami 

systemu mikro 4/3 innych producentów. 

 

M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO będzie dostępny  

w Polsce pod koniec marca w czarnej wersji 

kolorystycznej. Obiektyw będzie kosztował 2 799 zł. 

 

Więcej informacji na stronie www.olympus.pl/accessories. 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  

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

http://www.olympus.pl/accessories
https://www.olympus.pl/


 

 
 

 

 

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/ 
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