
 

PERSBERICHT 

M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 beschikbaar vanaf 

begin juli 2019. Firmware-updates voor professionele OMD-

camera’s nu te downloaden. 

 Olympus brengt 2x Teleconverter uit en kondigt een grote 

OM-D E-M1 Mark II-camera-upgrade aan via een firmware-

update. 

 

Parijs, 19 juni 2019 – Olympus stelt vandaag 2x Teleconverter voor en 

kondigt firmware-updates aan voor hun professionele OM-D-camera's. 

De nieuwe M.Zuiko Digital 2x Teleconverter, MC-20 verdubbelt de 

brandpuntsafstand van de masterlens en beschikt over uitstekende 

draagbaarheid en Olympus' befaamde weersafdichting. Hij kan zowel op 

de M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO als op de ED 40-150mm F2.8 

PR-lenzen worden bevestigd en zal ook compatibel zijn met de ED 150-

400mm F4.5 TC1.25x IS PRO-lens die momenteel in ontwikkeling is. Hij 

zal vanaf begin juli beschikbaar zijn tegen een AVP1 van 429 EUR. 

De OM-D E-M1 Mark II-firmware-upgrade naar versie 3.0 bevat 

belangrijke verbeteringen aan de autofocusprestaties van de camera, 

verbetert de beeldkwaliteit en ontgrendelt nieuwe videofuncties. Samen 

met updates voor de E-M1X en de Olympus Workspace-

beeldbewerkingssoftware is de E-M1 Mark II-firmware vanaf vandaag 

beschikbaar om te downloaden. 

 

M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20: Meer vrijheid met handheld 

super tele (macro) opnames op 1200 mm (35 mm equivalent) 

De nieuwe M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 handhaaft de uitstekende 

beeldprestaties van de hoofdlens en verdubbelt de brandpuntsafstand voor 

een sterkere vergroting. Door de lens uit te schuiven om de oorspronkelijke 

brandpuntsafstand te verdubbelen, is het mogelijk om intense opnamen te 

maken van onderwerpen die meestal moeilijk te benaderen zijn, zoals kleine 

vogels of andere dieren. Bij bevestiging op de M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 

IS PRO is het mogelijk om met de hand super tele-opnamen te maken op 

1200 mm (35 mm equivalent) en close-up-opnamen met een maximale 

vergroting van 0,96x (35mm equivalent) bij de werkelijke grootte. Dit maakt 

de MC-20 ideaal voor telemacrofotografie (met vageachtergrondeffecten). De 

lensconstructie met 9 elementen en 4 groepen helpt verschillende soorten 

afwijkingen te onderdrukken, terwijl de uitstekende optische prestaties van de 

hoofdlens behouden blijven. Het ontwerp helpt ook om ghosting en flare te 

voorkomen voor uitstekende beeldprestaties. Net als elke M.Zuiko PRO-lens 

en alle professionele OM-D-objecten is de MC-20 voorzien van een stof-, 

 
 
M.Zuiko Digital 2x 
Teleconverter MC-20 

Belangrijkste kenmerken: 

> Verdubbelt de 

brandpuntsafstand van de 

hoofdlens met behoud van de 

beeldvormingsprestaties 

> Stof-, spat- en vriesbestendig 

> Geavanceerde constructie met 

9 lenselementen in 4 groepen 

> Compatibele lenzen: M.Zuiko 

Digital ED 40-150mm F2.8 

PRO, M.Zuiko Digital ED 

300mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko 

Digital ED 150-400mm F4.5 

TC1.25x IS PRO (gepland voor 

2020) 

> Max. Ø 59,8 mm xl 25,9 mm 

(exclusief lens en 

montagestukken) 

> Gewicht: 150 g  



 

spat- en vorstbestendige constructie om zelfs de zwaarste 

weersomstandigheden te weerstaan. 

 

Firmwareversie 3.0 voor Olympus OM-D E-M1 Mark II met belangrijke 

verbeteringen in de autofocusprestaties en beeldkwaliteit. 

Olympus is bezig met het voortdurend verbeteren en toevoegen van nieuwe 

functies aan zijn professionele OM-D-camera's met regelmatige firmware-

updates. De firmware-update versie 3.0 voor de OM-D E-M1 Mark II 

ontwikkeld om zeer nauwkeurige autofocusprestaties (AF) en een aantal 

functies toe te voegen die de hoge beeldkwaliteit mogelijk maken die 

momenteel beschikbaar is op Olympus' nieuwste OM-D, de E-M1X, en de E-

M1 Mark II. 

Belangrijke verbeteringen zijn onder andere de volgende (zie de tabel 

"functie-ondersteuningsgrafiek" hieronder voor een volledige lijst met 

wijzigingen) 

 De nieuwste autofocusfuncties, zoals C-AF Center Priority (voor het 

nauwkeurig volgen van bewegende onderwerpen), Group 25-point en C-

AF+MF (waarmee gebruikers in C-AF direct naar MF kunnen 

overschakelen) zijn toegevoegd. 

 Door gebruik te maken van het OM-D E-M1X autofocusalgoritme werd de 

AF-precisie voor stilstaande onderwerpen in de S-AF-modus voor diverse 

onderwerpen verbeterd in vergelijking met de OM-D E-M1 Mark II-

firmwareversie 2.3. Actief gebruik van informatie van de On-chip Phase 

Detection AF-sensor verbetert bovendien de AF-prestaties tijdens het 

maken van video-opnamen. 

 De AF-limiet voor weinig licht is nu -6.0 EV (ISO 100-equivalent voor S-

AF) wanneer een F1.2-lens is bevestigd, waardoor zeer nauwkeurige 

scherpstelling mogelijk is in zowel donkere omgevingen als bij 

onderwerpen met weinig contrast. 

 Ruis bij hoge ISO-gevoeligheid is verbeterd in ongeveer 1/3-stappen ten 

opzichte van de firmwareversie 2.3 

 Lage ISO-verwerking (Detail Priority) is toegevoegd voor een hogere 

resolutie bij opnamen met lage ISO-gevoeligheid 

 USB RAW Data Edit wordt nu ondersteund voor een veel snellere 

verwerking van RAW met de Olympus Workspace-

beeldbewerkingssoftware 

 

 

 

 

 

 

OM-D E-M1 Mark II Firmware-

update versie 3.0 

Belangrijkste verbeteringen: 

> Er werd een zeer geavanceerd 

AF-algoritme van de E-M1X 

toegevoegd aan de E-M1 Mark 

II 

> De nieuwste AF-functies zoals 

C-AF Center Priority, Group 

25-point en C-AF + MF zijn 

toegevoegd 

> AF-lage lichtgrens -6EV 

ondersteund wanneer een 

F1.2-lens is bevestigd 

> Ruis bij hoge ISO-gevoeligheid 

is verbeterd in ongeveer 1/3-

stappen ten opzichte van de 

vorige firmware  

> Lage ISO-verwerking (Detail 

Priority) toegevoegd voor een 

hogere resolutie  

> Ondersteuning voor Olympus 

Workspace nieuwe USB RAW 

Data Edit  

 

Nu ook beschikbaar: 

OM-D E-M1X Firmware-update 

versie 1.1 

> Ondersteuning voor Olympus 

Workspace nieuwe USB RAW 

Data Edit  

 

Olympus Workspace versie 1.1 

> Focus Stacking toegevoegd 

voor het samenstellen van 

beelden die zijn gemaakt in 

Focus Bracketing 

> Lighten/Darken Composite 

toegevoegd 

> USB RAW Data Edit 

toegevoegd voor snelle RAW-

verwerking 



 

Vanaf vandaag te downloaden: E-M1X-firmwareversie 1.1 en Olympus 

Worspace-softwareversie 1.1 

Verbeteringen met OM-D E-M1X-firmwareversie 1.1: 

 USB RAW Data Edit wordt nu ondersteund voor een veel snellere 

verwerking van RAW met de Olympus Workspace-

beeldbewerkingssoftware 

 

Gratis beeldbewerkingssoftware Olympus Workspace versie 1.1: 

 Focus Stacking toegevoegd voor het samenstellen van maximaal 999 

beelden die zijn gemaakt in Focus Bracketing met de Olympus 

Workspace-software. 

 De nieuwe "Lighten Composite"-functie stelt gebruikers nu in staat om op 

de camera beelden te creëren die vergelijkbaar zijn met Live Composite. 

Darken Composite is ook toegevoegd. 

 Door gebruik te maken van de kracht van de TruePic VIII-beeldprocessor, 

maakt de nieuwe functie USB RAW Data Edit een veel snellere 

verwerking van RAW in Olympus Workspace mogelijk 

 

Beschikbaarheid en prijzen 

De M.Zuiko Digital 2x teleconverter MC-20 zal vanaf begin juli 2019 te koop 

zijn tegen een AVP1 van 429 EUR. Net zoals elke Olympus-camera en lens 

wordt hij geleverd met een gratis zes maanden garantie-uitbreiding2 bij  

registratie via het www.my.olympus.eu platform. 

Beide firmware-updates zijn gratis beschikbaar via de Olympus Digital 

Camera Updater. Voor meer informatie en het downloaden van de nieuwe 

versie van de Olympus Workspace-software kann je terecht op 

www.olympus.eu/firmware 

 

1 Aanbevolen verkoopprijs 

2Zes maanden bovenop de wettelijke garantie in het land van aankoop. 

 

 

OM-D E-M1 Mark II Firmwareversie 3.0 Functie-ondersteuningsgrafiek 

✓ = functies die zijn bijgewerkt met de firmware 

 

 
OM-D E-M1 Mark II 

Ver. 3.0 

AF Group Target 25-point ✓ 

C-AF Center Priority ✓ 

C-AF Center Start ✓ 

C-AF+MF ✓ 

Anti-flickerfunctie ✓ 

OM-Log 400 ✓ 

http://www.my.olympus.eu/
http://support.olympus-imaging.com/ou1download/
http://support.olympus-imaging.com/ou1download/
http://www.olympus.eu/firmware


 

ISO L100 (ISO 100 equivalent) ✓ 

Frame Rate Prioriteit op Live View Boost/On2  ✓ 

Focus Stacking: Selecteer 3 tot 15 afbeeldingen ✓ 

Focus Stacking: Weergave van de gidslijn ✓ 

Artistieke filter: Instant Film ✓ 

Lage ISO-verwerking (Detail Priority) ✓ 

Veranderingen en afspeelweergave instellen 

tijdens het schrijven naar kaart 

✓ 

Snelle beeldselectie ✓ 

USB RAW Data Edit ✓ 

 

Productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg 

de website van Olympus op www.olympus-europa.com voor de laatste specificaties.  

 
 
Voor vragen of extra informatie kunt graag contact opnemen met: 
 
Yasmine Moors/Ampersand Communication 

T. +32 497 03 67 78 

M yasmine.moors@telenet.be 

 

Over Olympus 

Olympus Europa is de hoofdzetel voor de EMEA-regio (Europa, Midden-

Oosten en Afrika) van Olympus Corporation, Tokio. Als wereldwijd 

toonaangevende fabrikant van optische en digitale precisietechnologie levert 

Olympus al 100 jaar innovatieve oplossingen voor hoogtechnologische 

medische systemen, digitale camera's en wetenschappelijke oplossingen. De 

bekroonde producten van het bedrijf zijn van groot belang in het opsporen, 

voorkomen en genezen van ziektes, het ontwikkelen van wetenschappelijk 

onderzoek en het documenteren van het leven met een artistieke vrijheid. In 

de handen van haar klanten, helpen Olympus’ hoogtechnologische producten 

om de levens van de mensen gezonder, veiliger en leuker te maken – 

vandaag en in de toekomst. 

Voor meer informatie: www.olympus-europa.com 

 

 

http://www.olympus-europa.com/
mailto:yasmine.moors@telenet.be
http://www.olympus-europa.com/

