
 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Uusin Olympus PEN on nyt varustettu edistyksellisellä 

kosketusnäyttöohjauksella ja kameran herätyksellä sovelluksen kautta, 

kun haluat siirtää kuvia puhelimeesi 

Uusi Olympus PEN E-PL9: Kamera, jolla voit nostaa esiin 

luovan puolesi 

 

Espoo, 07. helmikuuta 2018 – Entistä useammat käyttäjät ovat 

innostuneet valokuvauksesta puhelimella kuvatessaan, ja siirtyminen 

varsinaiseen kameraan voi alkuun tuntua haastavalta. Olympus PEN E-

PL9 tarjoaa kauniin designin ja laadukkaan rakenteen lisäksi korkean 

kuvanlaadun ja tilaa luovuudelle. Myös siirtyminen puhelimesta 

järjestelmäkameraan on helpompi, sillä nyt voit ohjata uutta Advanced 

Photo -kuvaustilaa suoraan kosketusnäytöllä. 

 

Pienet ulkomitat kätkevät sisäänsä monipuolisen valikoiman 

valokuvausteknologiaa ilmaisuvoimaiseen lopputulokseen, ja kamera 

on yhteensopiva maineikkaiden Olympus M.Zuiko -objektiivien kanssa. 

Esimerkkinä suosittu M.Zuiko Digital 45mm F1.8 -muotokuvaobjektiivi, 

jossa miellyttävä perspektiivi yhdistyy kauniin luonnolliseen bokeen. 

 

Videokuvaajat voivat runkovakaajan ansiosta kuvata vakautettuja ja 

tärähtämättömiä 4K-videoita, ja uuden yhdysrakenteisen salaman 

ansiosta E-PL9-käyttäjät saavat tarvittaessa kuviinsa annoksen 

lisävaloa. Innokkaimmat somettajat arvostavat uutta yhdistettyä 

Bluetooth- ja Wi-Fi-ominaisuutta, jonka avulla otokset siirtyvät nopeasti 

älypuhelimeen. 

 

Maaliskuun puolivälissä kauppoihin tuleva Olympus PEN E-PL9 on 

saatavilla valkoisena, mustana ja ruskeana, ja valittavissa on pelkkä 

runko tai objektiivin sisältävä KIT (lisätietoa tuotteista ja hinnoista on 

alla).  

 

Keskity ilmaisuun 

Kameroissa on nykyisin entistä enemmän luovia ominaisuuksia, jotka on 

tavallisesti piilotettu valikkojärjestelmän syövereihin. Olympus PEN E-PL9 

pyrkii korjaamaan tämän, ja sen avulla voit aloittaa matkasi kokeelliseen 

valokuvaukseen vähitellen. Voit valita luovia ohjelmat kosketusnäytöllä, 

ennen kuin siirryt perinteisempiin asetuksiin. 

Valitse AUTO-tila, kun haluat antaa kameran tunnistaa valokuvaustilanteen 

itse: se tunnistaa kasvot ja ryhmät, jopa liikkeen, ja valitsee 

silmänräpäyksessä tilanteeseen parhaiten sopivat asetukset. Haluatko 

säätää jotain? Ei hätää, kosketusnäytön liukusäätimillä voit säätää muun 

muassa kirkkautta, värikylläisyyttä ja kontrastia monien muiden yleisten 

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Uudet ominaisuudet: E-PL9 vs 

E-PL8 

> Advanced Photo (AP) -tilan 

avulla pääset nopeammin 

luoviin valokuvatiloihin 

> Uusi graafinen kosketusnäyttö 

taidesuodinten, AP-tilan ja 

aiheohjelmatilojen (SCN) 

aktivointiin helpottaa ja 

nopeuttaa käyttöä  

> Bluetooth- ja Wi-Fi-

ominaisuudet nopeampaan ja 

helpompaan kuvansiirtoon 

älypuhelimiin 

> Yhdysrakenteinen salama 

kuvien taltiointiin heikossa 

valossa ilman tärähdyksiä 

> 4K 30P -video stillkuvien 

kaappauksella 

> Uudet Bleach Bypass- ja 

Instant Film -taidesuotimet 

> 121 

automaattitarkennuspistettä 

ryhmätarkennusominaisuudella 

tarjoavat edistyksellisemmän 

liiketunnistuksen ja 

tarkennustarkkuuden 

> OM-D E-M1 Mark II -mallista 

tutun TruePic VIII -prosessorin 

ansiosta kamera saavuttaa 

paremman herkkyyden 

hämäräkuvauksessa, mikä 

parantaa yleistä kuvanlaatua 

monenlaisissa 

valaistusolosuhteissa. 

> Suurempi kahva ja säätöpyörät 

laadukkaalla metalli-

nahkaviimeistelyllä  

> Pääsy moniin maksuttomiin 

opastevideoihin Olympus 

OI.Share -sovelluksen kautta 



 

asetusten ohella. Kallista näyttöä alaspäin, kun haluat ottaa korkealaatuisen 

selfien. Voit jopa valita e-Portrait-asetuksen, kun haluat kameran 

pehmentävän ihon sävyjä. Kaikki tämä paketoituna pieneen ja kevyeen 

runkoon, joka on samanaikaisesti sekä perinteisen että modernin näköinen. 

 

Taidetta, mutta ei vain taiteen vuoksi 

Olympus raivasi tietä taidesuotimillaan jo kauan sitten, ja kosketusnäyttö 

herättää nämä ominaisuudet henkiin täysin uudella tavalla, sillä voit seurata 

tehosteiden vaikutusta näytöltä livenä entistä helpommin. Bleach Bypass -

suotimen lisäksi 16 taidesuotimen joukkoon on lisätty myös Instant Film, joka 

on nostalginen kädenojennus varhaisten pikakameroiden liioiteltuun 

värimaailmaan. Päivänvalossa käytettynä tehoste on hienovarainen. Mutta 

kun kuvaat ihmisiä yöaikaan salaman kanssa, tavallisesti tylsä kuva 

muuntuu täysin: tummista alueista tulee vihreitä ja iho saa lämpimän 

hehkun. Syntyy nostalginen kuva ripauksella modernia laadukkuutta. 

 

Tämän pohjalta Olympus on tuonut myös aiheohjelmat kosketusnäyttöön. 

Sinun tarvitsee vain kaksoisnapauttaa kuvaa, joka on lähimpänä mielessäsi 

olevaa näkymää, ja kamera valitsee sopivimmat asetukset. Uusi Advanced 

Photo (AP) -tila on innovatiivinen käyttötapa entistä helpompaan luovaan 

ohjaukseen. Olympuksen aikoinaan esittelemät teknologiat, kuten Live 

Composite -valotus, löytyivät aiemmin syvältä kameran valikosta, jonne ne 

usein unohtuivatkin. Haluatko ottaa kuvan ystävästäsi tekemässä 

valomaalausta kauniisti valaistun rakennuksen edessä yöaikaan? 

Aikaisemmin tämä oli lähes mahdotonta, mutta nyt sinun tarvitsee vain 

napauttaa kuvaketta AP-tilassa, asettaa E-PL9 liikkumattomalle alustalle, ja 

käynnistää kuvaus. Uppoudu myös monivalotuksen, HDR-kuvauksen ja 

pyyhkäisypanoraaman mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin. Tai käytä 

tarkennuksen haarukointia, josta on hyötyä erityisesti lähikuvauksessa. 

 

Lähde oppimismatkalle 

Ilmainen OI.Share-sovellus, jolla voit siirtää kuvia langattomasti kamerasta 

puhelimeen, tarjoaa myös ilmaisia opastevideoita, jotka sisältävät hyödyllisiä 

vinkkejä E-PL9-kameran käyttöön. Kuvien siirrosta puheen ollen: E-PL9 

yhdistää Bluetooth LE- ja Wi-Fi-ominaisuudet, mikä takaa, että kamera on 

aina yhteydessä älypuhelimeesi, vaikka se olisi lepotilassa. Haluaisitko 

katsella ja tuoda juuri ottamiasi kuvia, vaikka laitoit kameran jo takaisin 

laukkuun? Ei hätää. Avaa sovellus ja herätä kamera ilman että se tarvitsee 

ottaa esiin ja kytkeä päälle. 

 

Teknologian tarjoamaa laatua 

Mitä muita temppuja E-PL9-kameralla on hihassaan, joiden avulla kuvasi 

nousevat esiin massasta? Toinen Olympuksen aikoinaan esittelemä 

innovaatio on rungonsisäinen kuvanvakaaja (IS). Tämä kuvien tärähdyksiä 

heikossa valossa ehkäisevä järjestelmä toimii yhdessä nopean, OM-D E-M1 

 

E-PL9-asiakasryhmä  

> E-PL9-asiakkaat haluavat 

kehittää valokuvaustaitojaan, 

mutta he siirtyvät kuvauksen 

maailmaan mieluummin pikku 

hiljaa kosketusnäytön ja 

automaattitilan avulla ennen 

manuaalitilan käyttöä. 

> Koko ja paino ovat tärkeitä 

ominaisuuksia, mutta sen 

lisäksi kameran on oltava 

laadukas ja hyvännäköinen, 

jotta se tulee napattua mukaan 

kaikkialle luovaan kuvaukseen. 

> Lopputuloksen jakaminen on 

tärkeä ominaisuus, joten 

langaton kuvansiirto on tärkeä 

ominaisuus 

 

E-PL9-kameran tekniset tiedot 

> 16 megapikselin CMOS-kenno 

> TruePic VIII -kuvaprosessori 

> Korkean tarkkuuden 121 

pisteen automaattinen 

aluetarkennusjärjestelmä  

> 4K 30P -video stillkuvien 

kaappauksella  

> Yhdysrakenteinen WiFi-

ominaisuus ja OI.Share-

yhteensopivuus mahdollistavat 

kauko-ohjauksen ja jakamisen 

älypuhelimella 

> Bluetooth LE katkeamattomalla 

yhteydellä ja saumattomalla 

kuvansiirrolla  

> Täydellinen langaton kameran 

ohjaus älypuhelimella, sisältää 

etälaukaisun 

> Ulos ja alas kallistuva 

kosketusnäyttö 

> Mitat: L 117,1 mm x K 68 mm x 

S 39 mm 

> Paino: 332 g (vain runko)  



 

Mark II -lippulaivamallista tutun TruePic VIII -kuvaprosessorin kanssa, mikä 

mahdollistaa lyhyemmät valotusajat*. Näin voit saada teräviä kuvia 

haastavissakin olosuhteissa. 

Kuvaajat ovat jo pitkään voineet tarkentaa haluamansa kohteen, mutta 

paljon intuitiivisempaa on, että voit koskettaa kohdetta suoraan näytössä. 

Voit valita, tarkentaako vai kuvaako näytön napautus (voit myös kytkeä 

napautusohjauksen pois). Lähikuvausta helpottaa mahdollisuus kallistaa 

näyttöä ja napauttaa juuri haluamasi kohtaa. 121 tarkennuspistettä kattaa 

suurimman osan kuva-alueesta, joten voit tarkentaa lähes mihin tahansa 

kohtaan ruudulla. 

 

Tulet ihastumaan eri objektiiveihin 

Kamerajärjestelmän kohtalo riippuu siitä, mitä objektiiveja siihen on 

saatavilla eri käyttötarkoituksiin ja kuvauskohteisiin. Monet nykyiset Olympus 

PEN -käyttäjät päätyvät ensimmäisenä M.Zuiko Digital 45mm 

F1.8 -muotokuvaobjektiiviin. Miksi? Jos olet tottunut kuvaamaan muotokuvia 

puhelimella tai pokkarilla, niiden objektiiveissa kuvakulma on usein laajempi, 

jotta ne olisivat monikäyttöisempiä. Valitettavasti laajakulmaiset objektiivit 

usein vääristävät ihmiskasvoja. Klassinen muotokuvaobjektiivi kuten 45mm 

F1.8 tasoittaa perspektiiviä hieman, ja lopputulos on miellyttävämpi. 

Suurempi aukko merkitsee myös, että tausta näyttää luonnollisemmalta ja 

utuisemmalta (boke). Entistä useammat puhelimet pyrkivät matkimaan tätä 

tehostetta, mutta oikean objektiivin käyttö erottaa kuvan massasta. 

Järjestelmäkamera erottuu edukseen erityisesti kohteita hyvin läheltä 

kuvattaessa, eli makrokuvauksessa. Kokeile yleiskäyttöistä M.Zuiko Digital 

ED 30mm F3.5 Macro -objektiivia yhdessä E-PL9-kameran kanssa. Se avaa 

täysin uuden maailman, kun kuvaat yksityiskohtia koruista, ruoasta, eri 

materiaaleista tai kukista. 

 

Olympus M.Zuiko -objektiivivalikoima sisältää nykyisin yli 20 objektiivia, ja 

niiden lisäksi voit käyttää satoja erilaisia perinteisiä objektiiveja eri sovitinten 

avulla. 

 

Lisätakuu sekä kuvausvinkkejä MyOlympuksessa 

Olympus PEN E-PL9 kuuluu seikkailullisia ihmisiä varten suunniteltuun 

monipuoliseen järjestelmä, jonka kuvanlaatu ja kuvausominaisuudet yltävät 

samalle tasolle sen kestävyyden ja kätevyyden kanssa. Erinomainen hinta-

laatusuhde sisältää kuuden kuukauden lisätakuun**, kun rekisteröit uuden 

kamerasi MyOlympus-palveluun osoitteessa www.my.olympus.eu. 

 

Pakettivaihtoehdot, hinnat ja saatavuus 

 
> Olympus PEN E-PL9 -runko 599,00€ OVH*** sis. ALV, vuoden 2018 

maaliskuun puolivälistä alkaen 

http://www.my.olympus.eu/


 

> Olympus PEN E-PL9 ja M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 

Pancake objektiivi, hinta 749,00€ OVH***, vuoden 2018 maaliskuun 

puolivälistä alkaen 

 

Lisävarusteet (myydään erikseen) 

 

> Objektiivit ovat jokaisen järjestelmäkameran tärkein osa, eikä E-PL9 

poikkea tästä. Tällä hetkellä saatavilla on yli 20 Olympus 

M.Zuiko -objektiivia aina superlaajakulmista luontokuvauksessa 

käytettyihin teleobjektiiveihin ja kaikkeen luovaan kuvaukseen. Lue 

lisää osoitteessa www.olympus.eu/lenses 

> Saatavilla on monipuolinen valikoima tyylikkäitä muotivarusteita, 

aina kuvioiduista hihnoista nahkaisiin kameralaukkuihin ja 

tyylikkäisiin objektiivien suojataskuihin. Kattavat tiedot osoitteessa 

www.olympus-

europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessori

es_pen/index.html 

Seuraa myös PENGeneration-blogiamme osoitteessa 

www.my.olympus.eu/PEN-Generation saadaksesi lisätietoa Olympus 

PEN -ominaisuuksista ja varusteista, ja tutustu myös viralliseen 

@olympus_pengeneration -kanavaamme Instagramissa. 

 
Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista uusimmat tekniset 

tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa www.olympus.eu/pen. 

* Olympus PEN E-PL9 AUTO-tila hyödyntää jatkossa myös 6 400 ISO (E-PL8 3 

200) -herkkyysasetusta, joten valotusaika on nyt aukon verran nopeampi ilman kuvanlaadun 

heikkenemistä 

** kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen 

*** ohjevähittäismyyntihinta 

 

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 

Henrik Tanabe 

Olympus Finland Oy 

Puh: +358 9 875 810 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@olympus.fi  

 

Tietoja Olympuksesta 

Olympus Europa on Tokiossa sijaitsevan Olympus Corporationin  

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueiden pääkonttori. Maailman 

johtavana  

optisten ja digitaalisten tarkkuuslaitteiden valmistajana  

Olympus toimittaa innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin  

terveydenhoitojärjestelmiin, digitaalikameroihin sekä tieteellisiin 

käyttötarkoituksiin. Yhtiön 

http://www.olympus.eu/lenses
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.eu/pen


 

palkitut tuotteet ovat tärkeässä osassa sairauksien havaitsemisessa,  

ennaltaehkäisyssä ja parantamisessa, ja ne edistävät tutkimusta ja 

mahdollistavat  

elämän dokumentoinnin sekä taiteellisen vapauden. Olympuksen 

edistykselliset tuotteet tarjoavat käyttäjilleen  

turvallisemman, terveellisemmän ja täyteläisemmän elämän. 

 

Lisätietoja osoitteessa: http://www.olympus-europa.com 

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

