
INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

Portabilidade e versatilidade incríveis 

Compacta, leve e desempenho super telefoto: M.Zuiko Digital 

ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 

Lisboa, 4 de agosto de 2020 – A nova M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-

6.3 IS é a adição perfeita às gamas OM-D e PEN para fotógrafos sempre 

em andamento. Disponibiliza uma enorme distância focal entre 200 e 800 

mm* num formato compacto e leve, combinado com a reconhecida 

vedação à prova dos elementos da Olympus. O desempenho super 

telefoto pode ser duplicado para 1600 mm* com o Teleconversor M.Zuiko 

Digital 2x MC-20. A nova M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS estará 

disponível a partir de meados de agosto a um PVP** de 1.299 €. 

Com cerca de metade do tamanho e peso de outros sistemas de objetiva 

intermutável, a maior mais-valia da Olympus é a sua incrível mobilidade, graças 

ao sistema de câmara compacto e leve, incluindo as objetivas. A combinação 

da gama de objetivas de alta resolução e alto desempenho, bem como a 

potente capacidade de estabilização de imagem, resulta em fotografias e 

vídeos nítidos e de alta qualidade num espectro de cenários, fundos e 

condições. Com uma notável distância focal contida num formato compacto e 

leve, a M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS é a adição perfeita às 

gamas OM-D e PEN para fotógrafos sempre em andamento. 

Objetiva de zoom super telefoto com uma distância focal de 1600 mm* em 

combinação com o teleconversor 2x opcional 

A M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS possui um campo de visão 

equivalente a uma objetiva de 200-800mm no formato de 35 mm, podendo 

alcançar até 1120 mm* com o Teleconversor M.Zuiko Digital 1.4x MC-14 e até 

1600 mm* com o Teleconversor 2x MC-20. Este desempenho permite fazer 

zoom a assuntos difíceis de abordar, tais como aves, proporcionando efeitos de 

nivelamento para fotografar, o que é ímpar numa objetiva super telefoto desta 

categoria. A distância de focagem mínima em todo o alcance de zoom é de 1,3 

m, ao passo que a ampliação máxima da imagem é 0,57x*, disponibilizando um 

fantástico desempenho telemacro ao fotografar assuntos pequenos, como 

insetos e flores. Também suporta Focus Stacking***. Esta funcionalidade capta 

vários disparos a diferentes posições focais e compõe automaticamente uma 

única fotografia com uma grande profundidade de campo, focada desde o 

primeiro plano até ao fundo. 

M.Zuiko Digital ED 100-400mm 

F5.0-6.3 IS: 

> Portabilidade incrível: objetiva de

zoom super telefoto compacta e

leve 

> Fabuloso desempenho ótico em

qualquer distância focal 

> Imagens nítidas até às margens

do fotograma

> Imagens fantasma e clarões

reduzidos

> Distância de focagem mínima em 

todo o alcance de zoom: 1,3 m

> Ampliação máxima da imagem:

0,57 x*

> Limitador de focagem

> Estabilização de imagem

incorporada na objetiva

> Resistente a poeiras, salpicos e

ao congelamento

> Dimensões: 205,7 mm de

comprimento, ⌀86,4 mm,

diâmetro do filtro de 72 mm

> Peso: aprox. 1120 g (excluindo 

base do tripé, tampa de objetiva,

tampa traseira da objetiva e para-

sol) 

> Disponível a partir de meados de

agosto a um PVP* 1.299 .€ 



Excecional desempenho de imagem em todo o alcance de zoom e corpo 

resistentes a poeiras e salpicos 

O sistema ótico possui uma combinação de quatro lentes de Dispersão Extra-

baixa (ED) para impedir o sangramento de cores, duas lentes de Índice de 

Refração Super Elevado (Super HR) e duas lentes HR (Índice de Refração 

Elevado) para um desempenho de imagem luminoso e cristalino até às 

margens da imagem em todo o alcance de zoom. O Revestimento ZERO (Ótica 

de Reflexão Extra-baixa Zuiko) reduz as imagens fantasma e clarões mesmo 

em más condições, como em cenas retroiluminadas. Além disso, a extensiva 

vedação hermética em todo o corpo da objetiva disponibiliza o mesmo alto 

nível de desempenho resistente a poeiras, salpicos e baixas congelamento da 

série M.Zuiko PRO, para maior tranquilidade ao fotografar em quaisquer 

condições ambientais. 

Limitador de focagem e estabilização de imagem incorporada na objetiva 

O sistema de focagem traseiro da M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 

aciona as leves objetivas de focagem para um desempenho de AF rápido e de 

elevada precisão. Esta objetiva também está equipada com um Interruptor de 

Focagem e um Limitador de Focagem. Permite alternar o alcance de 

funcionamento de AF entre três níveis, de acordo com a distância de focagem, 

para uma focagem rápida e um disparo confortável, mesmo na gama super 

telefoto. Além disso, a estabilização de imagem incorporada na objetiva, 

possuindo até 3 passos de compensação de velocidade do obturador**, 

permite o disparo manual em modo super telefoto. 

Acessórios disponíveis 

A M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS junta-se a uma vasta gama de 

objetivas M.Zuiko, sendo compatível com qualquer câmara OM-D ou Olympus 

PEN, bem como com todas as câmaras de terceiros, em conformidade com o 

padrão do Sistema Micro Quatro Terços. Também é compatível com o filtro de 

proteção PRF-ZD72 PRO e o anel decorativo Olympus DR-79. O para-sol LH-

76D incluído com a objetiva, pode ser acoplado à M.Zuiko Digital ED 100-

400mm F5.0-6.3 IS e à M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO. O LSC-1127 

também possui um estojo para objetivas adicional.  

Disponibilidade e preço 

A nova M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS estará disponível a partir 

de meados de agosto a um PVP de 1.299 €. A objetiva M.Zuiko é vendida com 

uma garantia alargada gratuita de 6 meses**** se a registar através da 

plataforma MyOlympus em http://my.olympus.eu  

http://my.olympus.eu/


Mais informações em olympus.eu/lenses. 

As especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte o website da 

Olympus em www.olympus-europa.com para as especificações mais recentes.  

* Equivalente em 35 mm

** Preço de venda recomendado 

*** As câmaras seguintes suportam a funcionalidade Focus Stacking com esta objetiva após 

atualização do firmware: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark 

III 

**** Em conformidade com as normas CIPA, quando a distância focal é definida para 400 mm e 

corrigida em 2 eixos (Yaw e Pitch) 

***** Seis meses adicionados à garantia regulamentar no país de aquisição. 

Para questões ou informações adicionais, contacte: 

João Abreu 

Olympus Portugal, SA. 

Tel.: +351 217 543 280 

E-mail: joao.abreu@olympus.pt

Sobre a Olympus 

A Olympus é apaixonada pelas soluções que cria para os setores médico, de 

ciências da vida e equipamentos industriais, bem como câmaras e produtos de 

áudio. Há mais de 100 anos que a Olympus se tem focado em tornar as vidas 

das pessoas mais saudáveis, seguras e mais enriquecedoras ao ajudar na 

deteção, prevenção e tratamento de doenças, promovendo a investigação 

científica, garantindo a segurança pública e captando imagens do mundo.  

O ramo dos Produtos de Consumo da Olympus disponibiliza aos consumidores 

e aos profissionais câmaras digitais, objetivas, gravadores de áudio e binóculos 

inovadores. A ótica de precisão e a revolucionária tecnologia da empresa 

abrem novas possibilidades para captar os momentos mais preciosos da vida. 

Para mais informações, consulte: www.olympus-europa.com 

http://www.olympus.eu/lenses
http://www.olympus-europa.com/
http://www.olympus-europa.com/

