
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
Rajoitettu 2 000 kappaleen erä saatavilla maailmanlaajuisesti 

Olympuksen 100. juhlavuoden kunniaksi 

Olympus julkistaa hopeanvärisen juhlamallin 
vallankumouksellisesta OM-D E-M1 Mark II -kamerasta 
 

Espoo, 24. Tammikuu 2019 – Vuonna 2019 olevan Olympuksen 100. 

juhlavuoden kunniaksi kameravalmistaja julkistaa hopeanvärisen 

juhlamallin Olympus OM-D E-M1 Mark II -kamerasta, joka tulee myyntiin 

vuoden 2019 helmikuun lopulla samaan hintaan1 kuin musta runko: 

1 799 EUR. 

Hopeanvärisestä versiosta valmistetaan rajoitettu 2 000 kappaleen erä 

maailmanlaajuisesti, ja se on toiminnoiltaan identtinen mustanvärisen 

E-M1 Mark II -kameran kanssa. 

 

Kameraliiketoiminnassa Olympuksen filosofiana on aina ollut keskittyä 

liikkumisen vapauteen tarjoamalla tuotteita, jotka ovat rakenteeltaan 

kompakteja ja kevyitä. 

Vuonna 2019 Olympus juhlistaa yrityksen 100-vuotisjuhlavuoden lisäksi 

myös ensimmäisen Micro Four Thirds -kennolla varustetun 

digitaalikameramallinsa (Olympus PEN E-P1) 10-vuotissyntymäpäivää. 

Micro Four Thirds on formaatti, joka tarjoaa edelleen parhaat lähtökohdat 

markkinoiden kompakteimmalle ja kevyimmälle kamerajärjestelmälle, joka 

täyttää ammattikuvaajien kuvanlaatuvaatimukset. 

 

Juhlavuoden kunniaksi Olympus julkistaa hopeanvärisen juhlamallin 

vallankumouksellisesta OM-D E-M1 Mark II -kamerastaan. Erityismallia 

valmistetaan vain 2 000 kappaletta maailmanlaajuisesti. 

Olympuksen pääjohtaja Hiroyuki Sasa sanoo: ”Olemme vilpittömän kiitollisia 

kaikille asiakkaillemme ja muille sidosryhmille, jotka ovat tukeneet 

Olympusta 100 vuotta sitten tapahtuneesta perustamisestaan lähtien. 

Haluamme olla uskollisia tavoitteellemme edistää ihmisten elämän 

terveellisyyttä, turvallisuutta ja täyteläisyyttä, ja jatkamme viitoittamallamme 

tiellä valokuvauskulttuurin sekä kallisarvoisten hetkien taltioinnin ja 

esittämisen suoman ilon edistämistä valokuvausharrastajille ympäri 

maailmaa.” 

 

OM-D E-M1 Mark II Limited Silver Edition: Sama vallankumouksellinen 

kamera, jonka asu tuo mieleen laadukkaat klassikkokamerat 

OM-D E-M1 Mark II 
Limited Silver Edition 

> Vallankumouksellinen OM-D E-

M1 Mark II hopeanvärisenä, 

klassisen laatukameran asussa

> 2 000 kappaleen rajoitettu erä 

valmistetaan Olympuksen 100. 

juhlavuoden kunniaksi sekä 

valmistajan ensimmäisen MFT-

kameran 10-

vuotissyntymäpäivän kunniaksi

> Ennennäkemättömän kompakti 

ja kevyt järjestelmä pölyn-, 

roiskeen- ja 

pakkasenkestävällä (-10 °C) 

rakenteella 

> Yhdysrakenteinen 5-akselinen 

kuvanvakaaja, vakautusteho 

jopa 6,5 valotusaskelarvoa2 

> Suurnopeussarjakuvaus 

sekunnin osissa tapahtuvien 

tilanteiden taltiointiin ja 

sarjakuvaus 18 ruudun 

sekuntinopeudella AF/AE-

seurannan kanssa 

> Ensiluokkainen kuvanlaatu 

suurnopeuksisen TruePic VIII -

kuvaprosessorin, 20,4 

megapikselin Live 

MOS -kennon sekä 

Olympuksen palkitun ja 

teräväpiirtoisen M.Zuiko-

objektiivimalliston avulla 

> Mitat: L 134,1 mm x K 90,9 mm 

x S 68,9 mm 

> Paino: noin 498 g (vain runko), 

574 g (akun ja SD-muistikortin 

kanssa) 

> Saatavilla vuoden 2019 

helmikuun lopulla ohjehintaan1 

EUR 1 799 (vain runko) 



 

OM-D E-M1 Mark II on luotettava kamera, joka täyttää ammattilaisten 

tarpeet ja jolla voidaan kuvata vaihtelevissa kuvausolosuhteissa. Se tarjoaa 

korkean kuvanlaadun sekä nopeaa suorituskykyä kompaktissa mutta 

kestävässä rungossa. Alkuperäinen musta runko ilmentää funktionaalista 

kauneutta, mutta uusi hopeanvärinen runko puolestaan laadukasta 

klassikkokameraa. 

 

Tärkeimmät ominaisuudet 

Tutustu alkuperäiseen E-M1 Mark II -lehdistötiedotteeseen Olympus-

verkkosivustolla osoitteessa www.olympus-europa.com saadaksesi 

lisätietoja sen toiminnoista. 

 

1) Ennennäkemättömän kompakti ja kevyt järjestelmä pölyn-, roiskeen- ja 

pakkasenkestävällä (-10 °C) rakenteella 

2) Yhdysrakenteinen 5-akselinen kuvanvakaaja, vakautusteho jopa 6,5 

valotusaskelarvoa2 

3) Suurnopeussarjakuvaus sekunnin osissa tapahtuvien tilanteiden 

taltiointiin ja sarjakuvaus 18 ruudun sekuntinopeudella AF/AE-seurannan 

kanssa 

4) Ensiluokkainen kuvanlaatu suurnopeuksisen TruePic VIII -

kuvaprosessorin, 20,4 megapikselin Live MOS -kennon sekä 

Olympuksen palkitun ja teräväpiirtoisen M.Zuiko-objektiivimalliston 

avulla 

 

Hinnat ja saatavuus 

OM-D E-M1 Mark II tulee myyntiin rajoitettuna 2 000 kappaleen eränä 

maailmanlaajuisesti vuoden 2019 helmikuun lopulla ohjemyyntihintaan1 EUR 

1 799. 

Jokaisen Olympus-kameran ja -objektiivin tapaan E-M1 Mark II Silver 

Edition -malliin on saatavilla maksuton kuuden kuukauden laajennettu takuu3 

(edellyttää rekisteröintiä MyOlympus-verkkopalvelussa osoitteessa 

www.my.olympus.eu). 

 

Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista uusimmat tekniset 

tiedot Olympuksen verkkosivustosta osoitteessa http://www.olympus-europa.com. 

 
1Ohjevähittäismyyntihinta 
2Sync IS  vakaajalla ja M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO  objektiivilla, polttoväli: 100 
mm (kinovastaavuus: 200 mm), kuvanvakautus laukaisin puoliväliin painettuna: pois, CIPA-
standardin mukainen, kun korjaus tapahtuu kahdella akselilla (pituus-/vaakakallistus). 
3Kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

 

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, Japanissa 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 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 täysipainoisemman elämän. 

 

Lisätietoja osoitteessa: www.olympus-europa.com  


