
Olympus TG-1
– tøft kompaktkamera med 
overraskende gode spesifikasjoner 
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birkebeineren?
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 Tips kan sendes til: kristin.roset@sportmedia.no

ProduktAKTUELT

Vi har savnet et kompaktkamera som har godt nok ob-
jektiv og andre spesifikasjoner til å ta gode landskaps- 
og actionbilder når vi er på tur, samtidig som det tåler 
å ligge i baklomma på sykkeltrøya eller toppen av 
drikkebeltet uten å være innsvøpt i en plastpose. Vi 
mener Olympus TG-1 er svaret. 

Kameraet har en bildebrikke på 12 megapixler, 4x 
optisk zoom og det meste av forhåndsvalgte program-
mer og andre muligheter som du forventer i denne 
klassen. Det som skiller dette kameraet fra andre 
gode kompaktkameraer er at det er vanntett ned til 2 
meter og dermed også kan brukes til undervannsfo-
tografering. I tillegg er det støtsikkert og har GPS for 
stedstagging av bilder slik at du kan se hvor bildet er 
tatt. Når du parer disse spesielle egenskapene med 
bra lysstyrke og vidvinkel, video i HD og hurtigbilder 
(opptil 100 bilder/sekund ved 3 mp og 60 ved full 

størrelse), mener vi dette blir et utrolig anvendelig 
kompaktkamera for birkebeineren. Beauty-program-
met hvor blant annet rynker kan reduseres, tenner 
gjøres hvitere eller leppene påføres leppestift ble en 
slager blant de yngre jentene. 

Det eneste vi savnet var et lite deksel for linsen. Glas-
set er sterkt slik at det ikke blir riper, men det er lett å 
få smuss på det når det ligger løst i lommer eller sek-
ker. Det finnes kompaktkameraer med bedre lysstyrke, 
mer zoom og flere innstillinger, men ingen av disse 
tåler vann/svette eller like tøff behandling. 

Vi har brukt kameraet siden i sommer, og har tatt flere 
turbilder enn vi pleier fordi det er så enkelt å ta det frem. 

Importør: http://www.olympus.no 
Pris fra 2700 kr
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