
 

PRESSEMEDDELELSE 
Lydoptager med elegant design og nem ettryksaktivering af 
optagefunktionen 

Den nye Olympus-lydoptager VP-20 optager stemmer og 
andre lyde i imponerende kvalitet 
 
Ballerup, 12. februar 2020. Olympus udvider i dag udvalget af 
lydoptagere og diktafoner med VP-20, en ny lydoptager af pennetypen. 
Den nye model, som kan aktiveres med et enkelt tryk på en knap, er 
udstyret med en højtydende retningsfri stereomikrofon og et filter til 
modvirkning af raslelyde, hvilket gør det muligt at optage stemmer og 
lyd fra omgivelserne i krystalklar kvalitet, selv hvis optageren er 
placeret i en brystlomme. 
 
VP-20 er primært beregnet til digital lydoptagelse i forretningssituationer, og 
til trods for det smukke og diskrete design (den ligner en pen) udmærker den 
sig ved stereooptagelse i høj kvalitet samt nem og hurtig betjening af en 
række smarte funktioner. 
 
Slank og elegant konstruktion, som gør det muligt at have den 
i brystlommen eller en taske, og en ny innovativ funktion, 
"Recording Scene Select" 
Den nye VP-20 er kendetegnet ved en slank og elegant, pennelignende 
konstruktion, hvilket betyder, at man kan lave optagelser af høj kvalitet, selv 
om den er placeret i en brystlomme eller en taske, og funktionen "Recording 
Scene Select" gør det muligt at anvende de optimale indstillinger ved at 
vælge en af fire typiske optagelsessituationer, heriblandt den ultrafølsomme 
"lommetilstand". 
 
Retningsfri mikrofon, som sikrer pålidelig lydoptagelse fra enhver 
retning, og opgraderet filter til modvirkning af raslelyde og anden 
uønsket støj 
VP-20 er udstyret med en retningsfri stereomikrofon, som optager lyd fra alle 
retninger, så der kan foretages pålidelig optagelse af mange forskellige 
stemmer (f.eks. under et forretningsmøde, hvor der ikke er mulighed for at 
pege mikrofonen i retning af den, der taler), og det opgraderede filter til 
modvirkning af raslelyde, som automatisk skelner mellem talelyd og 
uønskede lyde (raslelyde og lignende) og undertrykker sidstnævnte, så der 
opnås en klar og tydelig lydoptagelse. 
 

 

Olympus VP-20 

> 8 GB indbygget hukommelse 

> Retningsfri stereomikrofon til 
optagelse af stemmer og lyd fra 
omgivelserne 

> "Recording Scene Select" gør 
det muligt at vælge mellem fire 
typiske optagelsessituationer 

> Opgraderet filter til modvirkning 
af raslelyde og støjreduktion 
sikrer optagelser med meget lavt 
støjniveau 

> Hurtig og nem optagelse med et 
enkelt tryk på REC-knappen 

> Indbygget USB- og 
opladningsfunktion 

> Nyt kombineret mikrofon-
/hovedtelefonstik 

> Praktiske funktioner til 
omgående optagelse af lyd 
i krystalklar kvalitet 

> Mål: 131 mm (b) x 155 mm (h) x 
43 mm (d) 

> Vægt: ca. 235 g 

> Fås i sortmetal eller perlehvid fra 
starten af marts 2020 til en 
vejledende udsalgspris på 999 kr  



 

Nem og hurtig betjening med ettryksaktivering og selvudløserfunktion 
Selv når strømmen er slået fra, kan optagelsen startes blot ved at skubbe 
REC-knappen i toppen af VP-20 opad, og der er også mulighed for at bruge 
selvudløserfunktionen, så optagelsen startes automatisk efter enten tre, fem 
eller ti minutter, hvis det er mere relevant i den aktuelle situation. 
 
Mikrofon-/hovedtelefonstik, USB-funktion og andre funktioner 
VP-20 er udstyret med et stik til ekstern mikrofon/hovedtelefon, som gør det 
muligt at optage via en ekstern mikrofon eller optage telefonsamtaler ved 
brug af en telefonpickup (TP8), og et USB-stik, som muliggør dataudveksling 
med en computer uden brug af kabler eller software samt opladning af 
batteriet. 
Blandt de øvrige smarte funktioner kan nævnes støjreduktions-, 
transskriptions- og sprogkursusfunktioner, forskellige muligheder for at 
justere mikrofonens følsomhed og filtre, som sikrer klar og tydelig optagelse 
af talelyd. Flere oplysninger kan fås på adressen www.olympus.eu/audio 
 
Tilgængelighed og priser 
Olympus VP-20 fås i sort eller hvid fra starten af marts til en vejledende 
udsalgspris1 på 999 kr hos udvalgte forhandlere eller via Olympus' 
netbutik. 
 
Der tages forbehold for ændring af tekniske data uden varsel. De seneste specifikationer kan 

ses på Olympus' hjemmeside på adressen www.olympus-europa.com.  

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Henrik Friis 
Tlf.: 40844363 
E-mailadresse: henrik.friis@olympus.dk 
 
  

                                                      
1 Vejledende udsalgspris. 
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Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarter for regionen Europa, Mellemøsten og 
Afrika (EMEA) for Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Olympus er en af 
verdens førende producenter af optisk og digital præcisionsteknologi og har 
i de seneste 100 år udviklet innovative løsninger til teknisk avancerede 
medicinske systemer, digitalkameraer og videnskabeligt udstyr. 
Virksomhedens prisbelønnede produkter spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med registrering, forebyggelse og behandling af sygdomme, 
videnskabelig forskning og dokumentation af tilværelsen i alle dens 
afskygninger med kunstnerisk frihed. Olympus' højteknologiske produkter 
giver med andre ord kunderne et sundere, sikrere og mere udbytterigt liv – 
både nu og i fremtiden. 

Flere oplysninger: www.olympus-europa.com 
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