
 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Uusi OM-D E-M5 Mark III: Vapauttaa sinut kömpelön raskaista 

kameravarusteista ja älypuhelinkuvaamisen rajoitteista. 

Olympus julkistaa kauan odotetun OM-D E-M5 Mark III ‑

kameran seikkailijoille ja sisällöntuottajille: luokkansa 

kompaktein ja kevein sääsuojattu kamera on täynnä 

kehittyneitä laskennallisen valokuvauksen ominaisuuksia 

 

Espoo, 17. lokakuuta 2019 – Tänään, vain muutama päivä yrityksen 

perustamisen 100-vuotisjuhlan jälkeen, Olympus  

julkaisee kauan odotetun OM-D E-M5 Mark III ‑järjestelmäkameran. 

Tämä poikkeuksellisen kompakti kameramalli sisältää runsaasti 

Olympuksen ammattikameroihin kehitettyjä ominaisuuksia, ja se on 

suunniteltu erityisesti vaativien valokuvausharrastajien, seikkailijoiden, 

vloggaajien ja liikkuvien puoliammattilaisten tarpeisiin. Sääsuojattu E-

M5 Mark III tarjoaa suorituskykyisen vaihetarkennukseen perustuvan 

automaattitarkennuksen, joka toimii poikkeuksellisen hyvin myös 

videokuvauksessa, sekä markkinoiden tehokkaimman rungon sisäisen 

kuvanvakaajan. Nämä teknologiat yhdessä Olympuksen monipuolisten 

laskennallisen valokuvauksen kuvausominaisuuksien kanssa tuottavat 

ensiluokkainen kuvanlaadun sekä laajan valikoiman luovia 

kuvausmahdollisuuksia valo- ja videokuvaajille. Pienen kameran 

kanssa voidaan hyödyntää myös Olympuksen ammattilaistason 

M.Zuiko PRO -objektiiveja, ja kamerajärjestelmän koko pysyy edelleen 

niin pienenä, että liikkuvat sisällöntuottajat voivat ottaa kameransa 

mukaan minne tahansa. 

 

Olympuksen kamerajärjestelmän merkittävin etu on ensiluokkainen 

kuljetettavuus, sillä kamerarungot ja objektiivit ovat jopa 50% pienempiä ja 

kevyempiä kuin muissa vastaavat suorituskyvyn 

järjestelmäkameramallistoissa. Erittäin korkean piirtotarkkuuden objektiivit 

yhdessä markkinoiden tehokkaimman kuvanvakaajan kanssa tuottavat 

poikkeuksellisen teräviä ja laadukkaita kuvia sekä videoita myös haastavissa 

kuvausympäristöissä. Uusi OM-D E-M5 Mark III kokoaa valmistajan 

ammattimalleista tutut teho-ominaisuudet nyt hyvin pienikokoiseen runkoon.  

 

Olympus North –alueen markkinointipäällikkö Henrik Tanabe: 

”Sisällöntuottajien ja luonnossa liikkuvien harrastajien kohdalla 

kamerakaluston pieni koko ja kevyt paino määrittelevät hyvin usein kulkeeko 

kamera päivittäin mukana matkassa. Kun tavoitteena on kuvata 

 

OM-D E-M5 Mark III 

TÄRKEÄT OMINAISUUDET: 

> Kuvaaminen on joustavaa 

kompaktin ja kevyen rungon 

ansiosta 

> Olympuksen palkittu 

sääsuojaus takaa pölyn-, 

roiskeen- ja 

pakkasenkestävyyden 

> 20,4 MP Live MOS -kenno 

kuuluisalla SWF-teknologialla 

kennon pölynpoistoa varten  

> Kompakti, rungonsisäinen 5-

akselinen kuvanvakaaja, jonka 

kuvanvakautuskyky on jopa 6,5 

valotusaskelta4
  

> TruPicVIII-kuvaprosessori 

parantaa reaktionopeutta ja 

tarjoaa ainutlaatuisia 

kuvaustoimintoja  

> 121 ristikkäisellä pisteellä 

varustettu AF-

vaihetarkennusjärjestelmä 

erilaisilla AF-kohdetiloilla ja -

asetuksilla 

> Ikoninen muotoilu 

erinomaisella ergonomialla 

> Mitat: L 125,3 mm x K 85,2 mm 

x S 49,7 mm 

Paino: noin 366 g (vain runko), 

414 g (akulla ja SD-

muistikortilla) 

> Saatavilla hopean- ja 

mustanvärisenä vuoden 2019 

marraskuun puolivälistä alkaen 

ohjehintaan EUR 1 299,00 

(vain runko) ja EUR 1 999,00 

(M.Zuiko Digital ED 12-40mm 

F2.8 PRO ‑ objektiivin kanssa) 



 

korkealaatuisia valokuvia, tuottaa sosiaalisen median sisältöä tai kuvata 

päivittäistä vlogia, päivään mahtuu usein yllättäviä hetkiä, joita on mahdoton 

ennustaa. Raskasta kamerakalustoa ei yleensä kuljeteta mukana 

varmuuden vuoksi, eikä älypuhelinten kuvanlaatu erityisesti 

videokuvauksessa yllä järjestelmäkameroiden ja niiden objektiivien yhdessä 

luomalle tasolle. Olympuksen tuotefilosofia on jo vuodesta 1959 keskittynyt 

luomaan tehokkaita ja huippulaatuisia kameroita, joiden koko on 

merkittävästi totuttua pienempi. Tästä tavoitteesta emme ole poikenneet, 

mistä uusi E-M5 Mark III on erinomainen osoitus. 

 

Erittäin pienikokoinen ja sääsuojattu runko sisältää kehittynyttä 

kuvantamisteknologiaa ja tarjoaa korkean kuvanlaadun kaikenlaisissa 

olosuhteissa 

OM-D E-M5 Mark III -kameran suunnittelussa on keskitytty Olympuksen 

ammattikameroihin kehitettyjen ominaisuuksien miniatyrisointiin, jotta 

kameran kokoa saadaan pienennettyä merkittävästi. E-M5 Mark III on yksi 

luokkansa pienikokoisimmista ja keveimmistä kameroista, ja se on helppo 

ottaa mukaan mille tahansa matkalle myös korkeavalovoimaisen 

zoomobjektiivin kanssa. 

E-M5 Mark III sisältää 20,4 megapikselin Live MOS ‑kennon PDAF-

vaihetarkennuksella ja nopean TruePic VIII ‑kuvaprosessorin, joka on tuttu 

Olympuksen OM-D E-M1 Mark II ‑lippulaivamallista, sekä uuden ja 

kompaktin 5-akselisen kuvanvakaajan rungossa. Yhdessä tarkkojen 

M.Zuiko-objektiivien kanssa E-M5 Mark III taltioi kohinatasoltaan alhaisia 

kuvia jopa korkeilla ISO-asetuksilla, ja tarjoaa ensiluokkaisen kuvanlaadun 

hyvin vähäisillä vääristymillä aina kuvan reunoille asti. 

Kamerarunko on pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä, joten käyttäjät voivat 

keskittyä kuvaamiseen sääolosuhteista piittaamatta1. Olympuksen palkittu 

SSWF (Super Sonic Wave Filter) ‑kennonpuhdistusteknologia vähentää 

merkittävästi pölyn ja lian aiheuttamia tahroja kuvissa ja videoissa 

värisyttämällä kuvakennon suodinta 30 000 kertaa sekunnissa, kun kamera 

kytketään päälle. 

OM-D E-M5 Mark III ‑rungon klassinen muotoilu seuraa Olympuksen 

ikonisten OM-filmikameroiden tyyliä. Aiempiin OM-D E-M5 -mallisarjan 

kameroihin nähden uusi E-M5 Mark III tarjoaa tukevamman kuvausotteen 

suuremman otekahvan ja takapinnan peukalotuen ansiosta. Tämän ansiosta 

pienikokoista kameraa on mukava käyttää myös pidempien teleobjektiivien 

kanssa. 

 

 

 

                                                      
1 Kun sääsuojattu M.Zuiko-objektiivi on kiinnitettynä. 

MONIPUOLISET 
KUVAUSOMINAISUUDET: 

> OM-D-video-ominaisuudet: 4K 

ja C4K, eri vakautustasot, 

suurnopeuskuvaus 120 kuvaa 

sekunnissa FullHD-

tarkkuudella, mikrofoniliitäntä 

> Ainutlaatuinen Live Composite 

‑ tila valomaalausta ja 

tähtivanojen kuvausta varten 

> Pro Capture ‑ tila 

silmänräpäyksessä tapahtuvien 

tilanteiden taltiointiin (jopa 14 

ruutua) 

> Jalusta-korkearesoluutiokuva 

50 megapikselin 

korkearesoluutiokuvia varten 

> Tarkennuksen haarukointi ja 

terävyystasojen pinoaminen 

lähikuvaukseen 

MUUT OMINAISUUDET: 

> Suurikokoinen ja selkeä etsin 

> 1/8 000 sekunnin 

suurinopeuksinen mekaaninen 

suljin 

> Mukautettu tila personoitujen 

asetusten tallentamiseksi 

> Wi-Fi-kuvansiirto älypuhelimiin, 

Bluetooth-yhteys 

> USB-lataus 

> Välkkymisenestokuvaus ja 

Flicker Scan -toiminto 

> Kuvausohjelmat ja 

taidesuotimet helppoa 

käsittelyä ja luovaa kuvausta 

silmällä pitäen 

MALLIKOHTAISET 
LISÄVARUSTEET: 

> Erillinen ECG-5-kahva 

 



 

Suurinopeuksinen ja tarkka automaattitarkennus 121 

ristikkäistyyppisellä pisteellä entistä vapaampaa tarkennusta varten 

OM-D E-M5 Mark III on varustettu Olympuksen tehokkaalla 121 pisteen 

automaattitarkennusjärjestelmällä (AF), jossa kilpailijoista poiketen kaikki 

tarkennuspisteet on toteutettu kahteen suuntaan toimivalla ristikkäisellä 

vaihetarkennuksella. Koko ruudun kattava automaattitarkennusjärjestelmä 

on tuttu OM-D E-M1 Mark II ‑ammattimallista. DSLR-peilikameroiden 

automaattitarkennusjärjestelmistä poiketen suoraan kuvakennoon 

rakennettu automaattitarkennusjärjestelmä saa lisähyötyä poikkeuksellisten 

valovoimaisten objektiivien käytöstä. Yhdessä Olympuksen PRO-

objektiivimalliston 1:1.2-valovoimaisten kiinteäpolttovälisten objektiivien 

kanssa kamera tarkentaa sujuvasti jopa puolikuun valossa (-6EV). E-M5 

Mark III tarjoaa korkean tarkkuuden ja nopean tarkennuksen kaikilla 

M.Zuiko-objektiiveilla aina suurimmasta aukosta alkaen, kohteen 

kuvioinnista riippumatta. Algoritmia on parannettu edelleen aiemmista 

malleista ja automaattitarkennus pystyy seuraamaan kohteita luotettavasti 

myös sekaperspektiivinäkymissä, jotka sisältävät liikkuvia kohteita sekä 

lähellä että kaukana. 

E-M5 Mark III:n automaattitarkennus seuraa luotettavasti myös nopeita 

liikkuvia kohteita– esimerkiksi urheilussa tai luontokuvauksessa – 

sarjakuvauksessa jopa 10 ruudun sekuntinopeudella. Liikkuvien kohteiden 

seuranta-algoritmi hyödyntää sekä Live-esikatselua että jo tallennettujen 

kuvien automaattitarkennustietoja kohteen odottamattomien liikkeiden ja 

nopeusmuutosten nopeaa seurantaa varten  

 

”Tarkennuksemme suorituskyky ja nopeus valokuvauksessa on täyttänyt jo 

pitkään vaativimpienkin ammattikuvaajienkin tarpeet, mutta kuluneen 

vuoden aikana ammattikameroidemme automaattitarkennus on 

tuotekehityksemme merkittävien edistysaskelien ansiosta tarjonnut 

poikkeuksellisen luotettavan ja erityisesti luonnollisesti toimivan 

automaattitarkennuksen myös videokuvaukseen. Kilpailijoistamme poiketen 

tarkennusjärjestelmämme ei ole vain tarkka, vaan tarkennuksen siirtymät 

ovat pehmeitä ja sulavia ilman häiritsevää tarkennuksen. Ammattimaisesti 

videokuvaa tekeville sisällöntuottajille ja vloggaajille luotettava ja 

luonnollinen automaattitarkennus on elintärkeä toiminto ja vihdoin pystymme 

tarjoamaan sen ammattilaismalliemme lisäksi myös harrastajaluokkaan. 

Voimme iloksemme todeta, että E-M1 Mark II -kamerallemme kesäkuussa 

esitelty 3.0-laiteohjelmistopäivitys (jossa PDAF-vaihetarkennus tuotiin E-M1 

Mark II –kameran videotilaan) on nostanut sen mainetta vloggaajien 

keskuudessa*. Tämä sama suorituskyky on mukana pienemmässä ja 

kevyemmässä E-M5 Mark III -kameramallissa.”, Tanabe toteaa. 

 

* Esimerkiksi ” HEAR ME OUT... I Switched To Olympus E-M1 Mkii - 



 

Kinotika hosted by Dave Maze: 

https://www.youtube.com/watch?v=uucn5QcNL9Y” 

 

Varustettu uudella kompaktilla kuvanvakaajayksiköllä ja 5-akselisella 

runkovakaajalla korkeaa kuvanlaatua silmällä pitäen 

Uusi 5-akselinen kuvanvakaajayksikkö kehitettiin korkean 

kuvanvakautustehon takaamiseksi kompaktissa ja kevyessä rungossa. 

TruePic VIII -kuvaprosessori ohjaa kuvanvakaajayksikköä tarkasti herkän 

hyrräanturin asentotietojen ja kuvien analysoinnista saatavien kameran 

tärähdystietojen mukaan ja tuottaa jopa 5,5 valotusaskelen vakautustehon2. 

Olympuksen palkittu runkovakaaja mahdollistaa kuvanvakautuksen kaikilla 

OM-D E-M5 Mark III ‑kameraan kiinnitetyillä objektiiveilla. Kulmittais- ja 

sivuttaisliikkeen lisäksi myös pyörintäliike korjataan käsivarakuvauksen 

optimaalista tuentaa silmällä pitäen. 

OM-D E-M5 Mark III3 tarjoaa entistä paremman, jopa 6,5 valotusaskelen 

kuvanvakautustehon hyödyntämällä tuettujen objektiivien Sync IS ‑

kuvanvakaajaa yhdessä kamerarungon vakaimen kanssa4, joten kamera 

soveltuu erityisen hyvin hämärä- ja telekuvaukseen. Videokuvaajille vakain 

tuottaa tärähtämätöntä liikkuvaa kuvaa vaikka kävellessä ilman erillisiä 

vakainlisävarusteita, kuten gimbalia. Henrik Tanabe: ”On uskomaton tunne 

nähdä käsivaralta kuvattuja useiden sekuntien tai jopa 10 sekunnin pituisia 

valotuksia yötaivaasta, ja Olympuksen 5-akselinen vakainteknologia on 

osoittanut jo paikkansa vakaimpana ratkaisuna valokuvauksessa. 

Vakainteknologiamme antaa valokuvaajien tehdä pelkällä kamerallamme 

kuvia, jotka perinteisellä teknologialla ovat olleet mahdollisia vain tukevalla 

jalustalla kuvatessa. E-M5 Mark III tuo tämän huippusuorituskyvyn myös 

videokuvaukseen, sillä vakain tunnistaa automaattisesti kameran 

tarkoituksellisen liikuttamisen videokuvauksen aikana, eikä siten pyri 

sotimaan kameran liikettä vastaan. Tämä yhdessä kuvakennon 

mahdollistaman poikkeuksellisen alhaisen kuvaa vääristävän rolling shutter -

ilmiön kanssa luo erittäin vakaata, rauhallista ja terävää videokuvaa jopa 

kuvaajan kävellessä. Tämä turvaa jälleen vloggaajan työnkulun ja varmistaa 

miellyttävän katselukokemuksen lopputuotteelle.”   

 

 

 

                                                      
2 M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO ‑ objektiivi f=40 mm:n polttovälillä (kinovastaavuus: 

f=80 mm), CIPA-standardien mukainen 2 akselilla (pituuskallistus ja vaakakallistus). 
3 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO (tiedot 

tarkistettu 17. lokakuuta 2019) 
4 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO ‑ objektiivi f=100 mm:n polttovälillä 

(kinovastaavuus: f=200 mm), vakautus laukaisin puolittaisessa asennossa: Pois, ruutunopeus: 

suuri. CIPA-standardien mukainen 2 akselilla (pituus- ja vaakakallistus). 

https://www.youtube.com/watch?v=uucn5QcNL9Y


 

Varusteena monipuoliset ja ainutlaatuiset laskennalliset 

kuvausominaisuudet (Computational Photography), kuten Live 

Composite, Pro Capture, tarkennuksen haarukointi ja 

korkearesoluutiokuva 

Live Composite pitkiin valotuksiin 

OM-D E-M5 Mark III on varustettu Live Composite ‑toiminnolla, joka 

yhdistää useita peräkkäisiä samalla valotuksella taltioituja kuvia yhteen 

RAW-kuvatiedostoon niin, että peräkkäisten ruutujen kirkkaimmat osat 

taltioituvat kuvaan. Toiminnon avulla on mahdollista tehdä poikkeuksellisen 

pitkiä valotuksia ilman kuvan ylivalottumista, sillä kuvan muuttumattomia 

pysyvät osat eivät kirkastu ensimmäisen valotuksen jälkeen. Toiminnon 

avulla on mahdollista kuvata esimerkiksi vaikeita valomaalauksia niin, että 

kuvan rakentumista voi seurata koko ajan kameran ruudulta.  

 

”Valomaalaustaiteilija Hannu Huhtamo (http://www.hannuhuhtamo.com) ja 

hänen työnsä ovat oivallinen esimerkki, missä yksi ainoa laskennallinen 

kuvausominaisuus voi vapauttaa kuvaajan luovuuden aivan uudella tavalla. 

Live Composite -toimintoon tutustuttuaan Hannu vaihtoi kalustonsa 

Olympus-kamerajärjestelmään. Hän tulee pian matkaamaan E-M5 Mark III –

kameralla Namibian aavikolle luomaan ainutlaatuista valomaalaustaidetta, 

joka tuon kaltaisissa ääriolosuhteissa olisi muutoin hyvin hankala toteuttaa. 

Tämä on hyvä osoitus laskennallisen valokuvauksen vahvuuksista ja 

mahdollisuuksista.”, toteaa Tanabe.  

 

Pro Capture ‑tila on valokuvaajan aikakone 

Pro Capture ‑tilan avulla kuvaaja voi taltioida kuvausaiheita, joiden 

ajoittaminen on hyvin vaikeaa, esimerkiksi lentoon lähtevän linnun. Pro 

Capture aloittaa jatkuvan sarjakuvauksen taltioinnin samalla hetkellä, kun 

laukaisinpainike painetaan puoliväliin, ja se hyödyntää puskuria, joka 

voidaan määrittää taltioimaan jopa 14 ruutua täydellä tarkkuudella. Sillä 

hetkellä kun laukaisupainike painetaan pohjaan asti, nämä etukäteisruudut 

tallennetaan muistikortille yhdessä ensimmäisen varsinaisen otoksen sekä 

sarjakuvauksen jatkuessa myöhempien otosten kanssa. Tällöin kuvaaja saa 

talteen myös 14 kuvaa ”menneisyydestä” ennen kuvan ottoa, mikä vähentää 

selvästi ratkaisevasta tilanteesta myöhästymistä. 

 

Korkearesoluutioiden 50 megapikselin kuvatiedosto jalustan varassa 

Jalusta-korkearesoluutiokuva siirtää kuvakennoa 0,5 pikselin askelin 

taltioimalla yhtä otosta varten 8 perättäistä kuvaa, jotka yhdistetään suoraan 

kamerassa yksittäiseksi 50 megapikselin korkearesoluutiovalokuvaksi. Tämä 

toiminto on ihanteellinen maisemakuvaukseen, tuotekuvaukseen studiossa 

sekä muihin tilanteisiin, jotka edellyttävät poikkeuksellisen suuritarkkuuksisia 

kuvia. 



 

 
Tarkennuksen haarukointi ja terävyystasojen pinoaminen lähikuvaukseen 

Tarkennuksen haarukointi mahdollistaa jopa 999 kuvan taltioinnin yhdellä 

laukaisimen painalluksella, ja toiminto siirtää tarkennusta hieman jokaisen 

kuvan välillä. Tarkennussiirtojen lukumäärä voidaan valita 10 eri tasolta, ja 

taltioidut kuvat voidaan yhdistää yksittäiseksi kuvaksi Olympus Workspace ‑

kuvanmuokkausohjelmistolla. Tuloksena on yksittäinen kuva, jonka 

syväterävyyttä ei voida saavuttaa pelkästään objektiivia himmentämällä. 

Terävyystasojen pinoamistoiminto yhdistelee kuvat automaattisesti myös 

suoraan E-M5 Mark III ‑kamerassa. Kamera yhdistelee kahdeksan kuvaa, 

joissa on eri tarkennustaso, ja lopputuloksena syntyy valokuva, joka on 

syväterävyydeltään tarkka etualalta taustaan asti. 

 

Suurikokoinen ja selkeä etsin  

E-M5 Mark III ‑kamerassa on 2,36 miljoonan kuvapisteen OLED-näyttö, 

jossa on suuri kontrasti ja värikylläisyys, sekä EVF-järjestelmä (sähköinen 

etsin), jossa on erittäin vähän vääristymiä kuva-alan reunoja myöten. 

Rakenteen ansiosta sommittelu on entistä tarkempaa, joten käyttäjä voi 

keskittyä itse kuvaamiseen. Peräti 27 millimetrin pintavälin ansiosta myös 

silmälasien käyttäjät näkevät koko etsinkuvan helposti. 

 

1/8 000 sekunnin suurinopeuksinen mekaaninen suljin 

Kamerassa on suurinopeuksinen mekaaninen suljin, jonka lyhin valotusaika 

on peräti 1/8 000 sekuntia. Tämä mahdollistaa kuvaamisen täydellä aukolla 

kirkkaassa päivänvalossa myös poikkeuksellisen valovoimaisilla 

objektiiveilla.   

 

Mukautettu tila, jonka avulla kamera voidaan personoida erilaisiin 

kuvaustyyleihin sopivaksi 

Tämän toiminnon avulla usein käytetyt kameran asetukset voidaan tallentaa 

mukautettuihin asetuksiin (C kameran toimintatilan valitsimessa). Kun 

asetukset on tallennettu, käyttäjän tarvitsee vain siirtää toimintatilan valitsin 

C-asentoon kutsuakseen ja kuvatakseen tallennetuilla asetuksilla. 

 

Wi-Fi-yhteden vaivaton muodostaminen älypuhelimiin Bluetooth-yhteydellä 

OI.Share-sovelluksen kautta 

Kamera voidaan yhdistää automaattisesti älypuhelimeen Bluetooth-yhteyden 

kautta käynnistämällä Olympus Image Share (OI.Share) ‑älypuhelinsovellus 

ja siirtämällä tallennetut kuvat älypuhelimeen Wi-Fi-yhteydellä. Jakojärjestys-

toiminnon avulla kameran valitut kuvat voidaan siirtää automaattisesti 

älypuhelimeen, kun kamera kytketään pois päältä. Bluetooth-yhteys kytkee 

kameran virran päälle automaattisesti ja yhdistää puhelimen kameran 

luomaan Wifi-verkkoon. Näin yhteys kameraan muodostuu luotettavasti 

myös silloin, kun puhelin on kytkeytyneenä valmiiksi toiseen Wifi-verkkoon. 



 

USB-latausominaisuus 

Kameran sisäinen akku voidaan ladata USB-yhteyden kautta esimerkiksi 

akkupankista tien päällä (kun kameraa ei käytetä). 

 

Välkkymisenestokuvaus ja Flicker Scan -toiminto  

Välkkymisenestokuvaustoiminnon avulla kamera tunnistaa valonlähteiden 

välkyntätaajuuden ja ohjaa sulkimen ajoitusta korkealle kirkkausasetukselle 

ruutujen välisten valotus- ja värimuutosten ehkäisemiseksi. Flicker Scan -

toiminnon avulla voidaan valita sopiva valotusaika välkkymisen 

vähentämiseksi. 

 

SCN (kuvausohjelma) ‑tila ja taidesuotimet 

SCN-tilassa käyttäjät voivat vain valita yhden kuudesta teemasta ja 

koskettaa kuvaa, joka muistuttaa eniten aiottua kuvausaihetta optimaalisten 

asetusten aktivoimiseksi. 

E-M5 Mark III on lisäksi varustettu 16 taidesuotimella, joten käyttäjät voivat 

taltioida luovia kuvia selkeillä käyttöpainikkeilla. Käyttäjät voivat tarkastella 

suodintehosteen vaikutusta LCD-näyttöruudulla ja luoda kuvia, jotka ovat 

juuri heidän ainutlaatuisen näkemyksensä mukaisia. 

 

Hinnat ja saatavuus 

OM-D E-M5 Mark III tulee myyntiin marraskuun puolivälissä hopean ja 

mustan värisenä pelkkänä runkona ohjehintaan5 1 299,00 EUR ja eri 

kittiversioina, kuten M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO ‑objektiivin kanssa, 

ohjehintaan5 1 999,00 EUR tai yhdessä M.Zuiko Digital ED 12-200 F3.5-6.3 

‑objektiivin kanssa ohjehintaan5 1 899,00 EUR. 

Jokaisen Olympus-kameran ja -objektiivin tapaan E-M5 Mark III:lle on 

saatavilla maksuton kuuden kuukauden6 laajennettu takuu (edellyttää 

rekisteröintiä MyOlympus-verkkopalvelussa osoitteessa 

http://my.olympus.eu).  

 

Valikoidut lisävarusteet 

Uusi OM-D E-M5 Mark III tukee täysin Olympuksen laajaa Micro Four Thirds 

‑objektiivivalikoimaa ja lisävarustevalikoimaa, mukaan lukien räätälöidyt 

kameralaukut, elektroniset salamalaitteet, äänitallentimet ja mikrofonit, sekä 

maksutonta kuvanmuokkaus- ja työnkulkuohjelmistoa Olympus Workspacea 

ja OI.Share-älypuhelinsovellusta. 

 

Erillinen ECG-5-kahva 

Määrätyissä kuvaustilanteissa kuvausharrastajat haluavat ehkä käyttää 

ulkoista kahvaa OM-D E-M5 Mark III -kamerassa: ECG-5-kahvassa on 

                                                      
5 Ohjevähittäismyyntihinta 
6 Kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

http://my.olympus.eu/


 

laukaisinpainike ja toimintatilan valitsin, ja niiden ansiosta kamerasta saa 

paremman otteen. 

 

Olympus Everyday -kamerareppu 

Mikset kuljettaisi OM-D E-M5 Mark III ‑kameraa uudessa Olympus Everyday 

-kamerarepussa? Rullattavalla suuaukolla varustetussa laukussa on 

riittävästi tilaa kamerarungolle ja vähintään viidelle M.Zuiko-objektiiville. 

Tämä vettähylkivästä materiaalista varustettu laukku sisältää yhden pika-

avattavan luukun, mukautettavat väliseinät, lisätaskut ja osastot SD-

muistikorteille, asiakirjoille ja pienelle kannettavalle tietokoneelle, joten se on 

ihanteellinen kumppani E-M5 Mark III -kameralle. 

 

Lisätietoja osoitteessa www.olympus.eu/accessories. 

 

Tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua erikseen ilmoittamatta. Tarkista uusimmat tekniset 

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

 

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 

on toimittanut innovatiivisia ratkaisuja uudenaikaisiin 

terveydenhoitojärjestelmiin, digitaalikameroihin sekä tieteellisiin 

käyttötarkoituksiin jo 100 vuoden ajan. 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 täyteläisemmän elämän – 

sekä tänään että tulevaisuudessa. 

Lisätietoja osoitteessa: www.olympus-europa.com 

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

