
PERSINFORMATIE 
Ongelooflijke draagbaarheid en veelzijdigheid 

Compact, licht en super tele prestaties: de M.Zuiko Digital 
ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 
Leiderdorp, 4 augustus 2020. De nieuwe M.Zuiko Digital ED 100-400mm 
F5.0-6.3 IS is de perfecte aanvulling voor fotografen met een OM-D- of 
PEN-camera. De lens biedt een enorm  zoombereik van 200-800 mm* in 
een compacte en lichte behuizing, gecombineerd met de veelgeprezen 
Olympus weerbestendige afdichting. De superteleprestaties kunnen 
met de M.Zuiko Digital 2x Teleconverter MC-20 worden verdubbeld tot 
1.600 mm*. De nieuwe M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS is 
verkrijgbaar vanaf medio augustus tegen een adviesprijs** van 
€ 1299,00. 

Het camerasysteem van Olympus is slechts half zo groot en zwaar als 
andere uitwisselbare lenssystemen. De verbazingwekkende mobiliteit van dit 
compacte en lichte systeem, inclusief lenzen, is dan ook direct het grootste 
pluspunt. De combinatie van de hoogwaardige lenzen met hoge resolutie en 
de krachtige beeldstabilisatie zorgt voor scherpe foto's en video's van hoge 
kwaliteit bij een breed scala aan scenario's, achtergronden en 
omstandigheden De opmerkelijke brandpuntsafstand en het compacte, 
lichtgewichte formaat maken de M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 
de perfecte aanvulling voor OM-D- en PEN-fotografen onderweg. 

Super telezoomlens met een brandpuntsafstand van 1.600 mm* bij 
gebruik in combinatie met de optionele 2x Teleconverter 
De M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS heeft een beeldveld dat 
equivalent is aan dat van een 200-800mm-lens in 35mm-formaat, tot 
1.120 mm* met de M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14 en tot 
1.600 mm* met de 2x Teleconverter MC-20. Deze prestaties maken het 
mogelijk om in te zoomen op onderwerpen die moeilijk te benaderen zijn, 
zoals vogels, voor scherptediepte-effecten tijdens het maken van opnamen 
die uniek zijn voor een dergelijke supertelelens. De kortste scherpstelafstand 
over het gehele zoombereik is 1,3 m en de maximale beeldvergroting 
0,57 x*. Dit resulteert in uitstekende telemacroprestaties bij het fotograferen 
van kleine onderwerpen als insecten en bloemen. Ook Focus Stacking*** 
wordt ondersteund. Met deze functie worden meerdere opnamen op 
verschillende brandpuntsafstanden vastgelegd en automatisch 

M.Zuiko Digital ED 100-400mm 

F5.0-6.3 IS: 

> Verbluffende draagbaarheid:
compacte, lichte
supertelezoomlens

> Fantastische optische 
prestaties bij alle
brandpuntsafstanden

> Scherpe beelden tot aan de 
randen van het frame 

> Verminderde ghost en flare 

> Kortste scherpstelafstand over
het gehele zoombereik: 1,3 m

> Maximale beeldvergroting:
0,57x*

> Scherpstelbegrenzing

> Geïntegreerde beeldstabilisatie 

> Stof-, spatwater- en
vorstbestendig 

> Afmetingen: lengte: 205,7 mm,
⌀: 86,4 mm, filterdiameter:
72 mm

> Gewicht: ca. 1.120 g (exclusief
basisplaat statief, lensdop, 
achterdop lens en lenskap) 

> Verkrijgbaar vanaf medio 
augustus tegen een
adviesprijs** van € 1299,00 



samengevoegd tot één enkele foto met een grote scherptediepte die scherp 
is van de voorgrond tot de achtergrond. 

Uitzonderlijke beeldprestaties over het gehele zoombereik en een 
betrouwbare stof- en spatwaterdichte behuizing 
Het optische systeem beschikt over een combinatie van vier Extra-low 
Dispersion-lenzen (ED) om kleuruitloop te onderdrukken, twee Super High 
Refractive Index-lenzen (Super HR) en twee High Refractive Index-lenzen 
(HR) voor heldere, duidelijke beeldprestaties tot aan de randen van het 
beeld over het gehele zoombereik. De ZERO-coating (Zuiko Extra-low 
Reflection Optical) vermindert ghost en flare, zelfs bij ongunstige 
omstandigheden, zoals scènes met tegenlicht. De uitgebreide hermetische 
afdichting van de gehele lensbehuizing zorgt bovendien voor dezelfde hoge 
mate van stofdichtheid, spatwaterdichtheid en vorstbestendigheid als de 
M.Zuiko PRO-serie, en voor gemoedsrust bij het maken van opnamen onder
alle omstandigheden.

Scherpstelbegrenzing en geïntegreerde beeldstabilisatie 
Het achterste scherpstelsysteem van de M.Zuiko Digital ED 100-400mm 
F5.0-6.3 IS stuurt de lichte scherpstellenzen aan voor snelle, zeer 
nauwkeurige AF-prestaties. Ook is de lens uitgerust met een 
scherpstelschakelaar en een scherpstelbegrenzing. Hiermee kan in het AF-
bedieningsbereik worden geschakeld tussen drie niveaus, afhankelijk van de 
scherpstelafstand, voor nog sneller scherpstellen en het comfortabel maken 
van opnamen, zelfs in het supertelebereik. Bovendien maakt de 
geïntegreerde beeldstabilisatie met tot 3 sluitertijdstappen ter 
compensatie**** het mogelijk om met de hand supertelefoto-opnamen te 
maken. 

Beschikbare accessoires 
De M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS wordt toegevoegd aan een 
uitgebreide reeks M.Zuiko-lenzen en is compatibel met elke OM-D- of 
Olympus PEN-camera en alle camera's van derden die voldoen aan de 
Micro Four Thirds System-standaard. Ook is de lens te combineren  met het 
beschermingsfilter PRF-ZD72 PRO en de decoratiering DR-79 van 
Olympus. De meegeleverde zonnekap LH-76D kan worden bevestigd aan 
de M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS en de M.Zuiko Digital ED 40-
150mm F2.8 PRO. Er is ook een lenskoker verkrijgbaar, de LSC-1127.  

Verkrijgbaarheid en prijzen 
De nieuwe M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS is verkrijgbaar vanaf 
medio augustus tegen een adviesprijs van € 1299,00. De M.Zuiko-lens wordt 



geleverd met gratis zes maanden extra garantie**** wanneer deze wordt 
geregistreerd via het MyOlympus-platform op http://my.olympus.eu.  

Meer informatie op olympus.nl/lenses. 

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente 
specificaties staan vermeld op de website van Olympus: www.olympus.nl 

* 35mm-equivalent

** Adviesprijs

*** De volgende camera's ondersteunen na een firmware-upgrade Focus Stacking met deze

lens: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II en OM-D E-M5 Mark III

**** In overeenstemming met CIPA-standaarden, wanneer de brandpuntsafstand is ingesteld op

400 mm en met correctie op twee assen (yaw en pitch)

***** Zes maanden boven op de wettelijke garantie in het land van aankoop.

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met: 
Ingrid Stoker 
Olympus Nederland B.V. 
Tel.: +31-88-4508181 
E-mail: ingrid.stoker@olympus.nl

Over Olympus 

Olympus heeft een passie voor de oplossingen die het creëert voor de 
medische sector en de industrieën voor life sciences en industriële 
apparatuur, evenals voor camera's en audioproducten. Al meer dan 100 jaar 
richt Olympus zich op het gezonder, veiliger en plezieriger maken van het 
leven van mensen, door ziekten te helpen opsporen, voorkomen en 
behandelen, wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, de openbare 
veiligheid te waarborgen en de wereld in beelden vast te leggen.  

Met innovatieve digitale camera's, lenzen, audiorecorders en verrekijkers 
voor consumenten geeft Olympus consumenten en professionals meer 
mogelijkheden. De precisie-optiek en de baanbrekende technologie van het 
bedrijf creëren nieuwe mogelijkheden om de kostbaarste momenten van het 
leven vast te leggen. 

Meer informatie: www.olympus.nl 
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