
 

LEHDISTÖTIEDOTE 
Olympus esittelee uuden, poikkeuksellisen kevyen ja kompaktin 
ammattilaiskameran, joka tarjoaa häikäisevän kuvanlaadun  

Uuden OM-D E-M1 Mark III -kameran kanssa vain taivas on 
rajana ammattikuvaustilanteissa 
 
Espoo, 12. helmikuuta 2020 – Olympus julkistaa uuden 
ammattilaiskäyttöön tarkoitetun kameramallin, joka on erityisen kätevä 
kuljettaa mukana: OM-D E-M1 Mark III. Uusimmassa OM-D-mallissa on 
kompensointiteholtaan jopa 7,5 valotusaskelen 
kuvanvakainjärjestelmä1, uusi kuvaprosessori (TruePic IX), kehittyneet  
automaattitarkennustoiminnot sekä useita ainutlaatuisia 
kuvausominaisuuksia. Kevyt ja kompakti E-M1 Mark III tekee 
kuvaamisesta ketterää kuvanlaadun tai kuvausominaisuuksien 
kärsimättä. M.Zuiko-objektiivien laajaan valikoimaan yhdistettynä 
tämän järjestelmän ansiosta ammattilaistason valokuvaajat pystyvät 
nyt toteuttamaan visioitaan rajattomasti. 
 
Koska tämä Olympuksen kamera on puolta pienempi ja kevyempi kuin 
luokkansa muut vaihto-objektiiviset kamerat, sitä on helppo kuljettaa 
mukana, sillä sekä kamera että objektiivit ovat pieniä ja kevyitä. Tarkkojen ja 
suorituskykyisten objektiivien valikoimaan yhdistettynä ja tehokkaan 
kuvanvakauksen ansiosta tuloksena on terävät korkearesoluutiokuvat ja 
videot eri kuvauskohteista. Uuden OM-D E-M1 Mark III -kameran ansiosta 
nämä edut ovat kaikkien ammattitason kuvauskalustoa etsivien kuvaajien 
ulottuvilla – ilman raskaan kaluston taakka. Vaikka kamera sopii jokaiseen 
kuvaustarkoitukseen, ominaisuuksiensa ansiosta se on erityisen kätevä 
liikkeellä oltaessa niin luontoa, eläimiä, maisemaa ja muotokuvia 
kuvattaessa kuin liikkeellä kuvattua videota ikuistettaessakin. 
 
Uusi TruePic IX –prosessori ja maailman tehokkain kuvanvakain 
E-M1 Mark III on poikkeuksellisen pieni ja kevyt ammattilaistason 
kamerajärjestelmäksi (minkä tahansa M.Zuiko-objektiivin kanssa), joten se 
tarjoaa aina liikkeellä ollessasi vaativien ammattikuvaajien odottamaa 
huippulaatuista kuvaa ja tehokasta toimintaa. 
 

                                                      
1 5-akselisen sync IS-vakaimen kanssa. Käytetty objektiivi: M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 
IS PRO. Polttovälin ollessa f = 100 mm (35 mm:llä vastaava: f = 200 mm), puoliväliin 
vapautuksen kuvanvakaus: pois, kuvanopeus: suuri CIPA-standardien mukainen 2 akselin (Yaw 
ja Pitch) korjauksella Tilanne 12. helmikuuta 2020. 

 

OM-D E-M1 Mark III 

-PÄÄOMINAISUUDET: 

> Kevyt ja kompakti mutta 
kestävä magnesiumseosrunko, 
helppo kuljettaa mukana 

> Huippuluokan kuvanvakain 
(IS), kompensointiteho jopa 7,5 
valotusaskelta1 

> Olympuksen kiitetty 
säänkestävä tiivistys takaa 
suojauksen pölyltä, roiskeilta ja 
pakkaselta 

> Uusi TruePic IX -
kuvaprosessori takaa nopeat 
vasteajat ja ainutlaatuiset 
kuvausominaisuudet  

> 20.4 MP Live MOS -kenno ja 
palkittu SSWF-tekniikka sekä 
pölyn kertymistä vähentävä 
erikoispinnoite 

> 121 ristikkäisen 
tarkennuspisteen 
vaihetunnistussensori, useita 
AF-kohdetiloja ja asetuksia 

> Parannettu ergonomia 
monivalitsimen ansiosta, AF-
alueen vaihto sujuu nopeasti 

> Mitat: 134,1 x 90,9 x 68,9 mm 
(LxKxS) 
Paino: noin 504 g (vain runko), 
580 g (akun ja SD-kortin 
kanssa) 

> Saatavana mustana helmikuun 
2020 lopulla, ovh 1 899 euroa 
(vain runko), 2 599 euroa 
(M.Zuiko Digital ED 12-40mm 
F2.8 PRO -objektiivin kanssa) 
ja 2 999 euroa (ED 12-100mm 
F4.0 IS PRO -objektiivin 
kanssa) 



 

Huippuluokan kuvanvakaus mahdollistaa käsivarakuvauksen useissa eri 
tilanteissa 
E-M1 Mark III -kamerassa tuettujen objektiivien2 oma kuvanvakaus yhdistyy 
rungon 5-akseliseen kuvanvakaukseen, joten sen kuvanvakaus on 
huippuluokkaa: 7,5 valotusaskelen kompensointi 5-akselisella Sync IS -
vakaimella. Tämän tasoinen vakaus mahdollistaa kuvaamisen pimeissä 
olosuhteissa ja supertelekuvauksella ilman jalustaa, mikä avaa aivan uudet 
mahdollisuudet valokuvaajille ja filmintekijöille. Ilman Sync IS -vakainta 
rungon oma kuvanvakaus takaa minkä tahansa Micro Four Thirds -
objektiivin kanssa kuvanvakauksen jopa 7,0 EV-askelen kompensoinnilla3. 
 
Ammattikuvanlaatu uuden kuvaprosessorin ansiosta 
TruePic IX ja Olympuksen kiitosta saanut HR-kuva-ominaisuus 
Yhdessä uuden TruePic IX -kuvaprosessorin, 20,4 megapikselin Live MOS -
kennon ja erittäin tarkkojen M.Zuiko-objektiivien kattavan valikoiman kanssa 
5-akselinen IS takaa minimaalisen kohinan jopa korkeilla herkkyyksillä ja 
huippuluokan kuvanlaadun minimivääristymällä jopa kuvan reunoissa. 
Suurempia tarkkuuksia tarvitseville 50 MP käsivarakuvauksen HR-
kuvaominaisuus mahdollistaa noin 50 megapikselin korkearesoluutiokuvien 
ottamisen ilman jalustaa. Jalustallinen HR-kuva -ominaisuudella voi tallentaa 
ultratarkkoja (noin 80 megapikselin vastaavuus) RAW- ja JPEG-kuvia. 
 
Live ND -ominaisuudella kuvaaminen alhaisilla suljinnopeuksillä ilman ND-
suodinta 
OM-D E-M1X -kamerasta tuttu Live ND on myös tässä mallissa. Käyttäjät 
voivat valita ND2 (yksi askel) – ND32 (5 askelta) voimakkuukisen väliltä ja 
tarkistaa hitaan suljinajan vaikutuksen etsimessä ennen kuvan ottamista. 
Tämän ominaisuuden ansiosta ei tarvitse vaihtaa optisia ND-suotimia eri 
kohteita ja objektiiveja varten; se on erityisen kätevä käytettäessä 
objektiiveja, joihin on vaikea kiinnittää optisia suotimia. 
 
Säänkestävyys takaa luotettavuuden – rankoissakin olosuhteissa 
Olympus OM-D E-M1 Mark III -kameran kestävä magnesiumseosrunko 
suojaa pölyltä, roiskeilta ja pakkaselta ja mahdollistaa kuvaamisen kaikissa 
olosuhteissa. 
 
 
USB-virransyöttö liikkeellä ollessa – jopa kuvaamisen aikana 

                                                      
2 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO (tilanne 
12. helmikuuta 2020) 
3 Käytetty objektiivi: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Polttovälin ollessa f = 40 mm (35 
mm:llä vastaava: f = 80 mm), CIPA-standardien mukainen 2 akselin (Yaw ja Pitch) korjauksella 

MONIPUOLISET 
KUVAUSOMINAISUUDET 

> ”OM-D Movie” -videon 
ominaisuudet: 4K- ja C4K-
kuvaus käsivaralta, OM-
Log400, eri tasoista 
kuvanvakausta, 120 fps:n 
suurnopeusvideokuvaus 
FullHD-tarkkuudella, äänen 
HR-tallennus 

> 50 megapikselin 
käsivarakuvauksen HR-
kuvaominaisuus ja jalustallinen 
HR-kuva -ominaisuudella 
80 megapikselin 
korkearesoluutiokuvia 

> Live ND -ominaisuus pienille 
suljinnopeustehosteille ilman 
optista suodinta 

> Starry Sky AF 
tähtikuvaamiseen ja 
kasvojen/silmien lisätunnistus 

> Pro Capture -tila 
silmänräpäyksessä ohi 
kiitävien tilanteiden 
ikuistamiseen 

> Ainutlaatuinen Live-
yhdistelmätila 
valomaalaukseen ja star trail -
kuvauksiin 

> Tarkkuushaarukointi ja 
terävyystason pinonta 
lähikuviin 

MUUT OMINAISUUDET 

> Ikoninen muotoilu ja 
erinomainen luotettavuus ja 
ergonomiset säätimet 

> Erittäin kestävän 
suurinopeuksisen mekaanisen 
sulkimen käyttöikä on noin 
400 000 laukaisua. 

> 4 räätälöityä asetusta 
mukautettujen asetusten 
tallentamiseen ja uusi 
ohjauspaneeli täyttävät 
ammattikuvaajien vaatimukset 

> Kaksoispaikka SD-kortille (yksi 
UHS-II-yhteensopiva paikka) 

> Kuvien suurnopeussiirto Wi-Fi-
yhteydellä älypuhelimiin  

 



 

BLH-1-litiumioniakun voi ladata täyteen jopa vain kahdessa tunnissa USB:n 
kautta varavirtalähteeseen kytkettynä4. E-M1 Mark III on yhteensopiva USB 
PD (USB Power Delivery) -standardin kanssa eli kameraa voi käyttää 
ulkoisen varavirtalähteen avulla, mikä mahdollistaa pidemmät kuvausajat – 
tämä on erityisen kätevää tähtikuvaamisessa tai kylmissä olosuhteissa 
kuvattaessa. 
 
Uusi pinnoite ja erittäin kestävä suljinyksikkö vähentävät pölyn kertymistä  
Olympuksen edistyksellinen SSWF (Super Sonic Wave Filter) -tekniikka 
(jonka ansiosta kuva-anturin suodin värisee kiihtyvällä nopeudella; useita 
tuhansia G5-yksiköitä 30 000 kertaa sekunnissa, mikä karistaa pölyn ja lian 
tehokkaasti pois) ja OM-D E-M1X -mallissa käyttöön otettu uusi kennon 
pinnoite takaavat, ettei lika pääse tarttumaan kennoon, mikä vähentää 10 
kertaa tehokkaammin pölyn tai lian mahdollisuutta pilata kuvasi tavallisiin 
malleihin verrattuna. 
E-M1 Mark III -kameran erittäin kestävän suljinyksikön käyttöikä on testien 
mukaan 400 000 laukaisua6 ja on siten luotettava valinta jopa 
ammattikuvaajille, jotka kuvaavat paljon. 
 
Suurnopeuksiset, erittäin tarkat automaattitarkennusmahdollisuudet 
innovatiivisen Starry Sky AF- ja kehittyneen kasvojen/silmien 
tunnistuksen AF-asetuksen avulla 
OM-D E-M1 Mark III -kamerassa on 121 ristikkäisen tarkennuspisteen 
vaihetunnistussensori näytön eri alueiden tarkentamiseen. Se kattaa 
pystysuunnassa 75 % ja vaakasuunnassa 80 % näytöstä 
laajatarkennusalueella. Kehittyneeseen AF-algoritmiin yhdistettynä tämä 
ominaisuus pystyy jatkuvasti tarkentamaan nopeasti liikkuviin kohteisiin 
suurella tarkkuudella. Toisin kuin DSLR-kameroissa, AF-tarkkuus ei kärsi 
käytettäessä nopeaa objektiivia. E-M1 Mark III -kameralla saat käyttöön 
erittäin tarkan tarkennuksen, jonka ansiosta voit hyödyntää jopa 
huippuvalovoimaisten, esimerkiksi f1,2-objektiivien potentiaalin. 
AF/AE-haarukointi on mahdollista 18 fps:n enimmäisnopeudella 
suurnopeussarjakuvauksessa pikselimäärän säilyessä täydessä 
20,4 megapikselissä. Tarkkaa haarukointia varten kohdetta voi tarkastella 
myös etsimessä suurnopeussarjakuvauksen aikana. 
 
Monivalitsin AF-alueiden nopeaan vaihtamiseen ilman, että etsin kehystäisi 
kuvaa häiritsevästi 
(E-M1X-mallissa esitellyn) monivalitsimen ansiosta voit vaihtaa AF-alueita 
nopeasti peukalolla samalla, kun katsot etsimen läpi. Koska käyttäjät voivat 

                                                      
4 USB-lataus HLD-9-tehoakkukahva kiinnitettynä lataa vain kameran rungon sisällä olevan 
akun. AC-5-virtasovittimen virransyötössä ei ole lataustoimintoa (HLD-9:n kautta) 
5 Vertailun vuoksi: Formula 1 -kilpailuissa saavutetaan noin 5 G:n nopeuksia. 
6 Olympuksen testiolosuhteissa 



 

vaihtaa AF-alueita monivalitsimella sarjakuvauksen aikana, tarkka 
kohdentaminen myös arvaamattomasti liikkuviin kohteisiin on mahdollista; 
tätä tarvitaan usein esimerkiksi villieläimiä kuvattaessa. Lisäksi malliin on 
lisätty AF-kohteen silmukka-asetus, joka käyttäjän valinnan mukaan joko 
pysäyttää AF-kohteen näytön reunaan tai siirtää sen vastakkaiseen reunaan. 
 
Edistynyt kasvojen tunnistus AF / silmien tunnistus AF  
Ihmisten kasvot ja silmät automaattisesti tunnistava ja niihin tarkentava 
kasvojen tunnistus AF / silmien tunnistus AF on nyt entistäkin 
edistyksellisempi. Uudessa TruePic IX -kuvaprosessorissa on edistyneet 
käsittelytoiminnot ja parannetut AF-algoritmit pienten kasvojen ja silmien 
entistä tehokkaampaan tunnistukseen ja vakaana pitämiseen kohteeseen 
tarkennettaessa jopa tilanteissa, joissa kasvojen tunnistus oli ennen 
hankalaa (kuten sivuprofiiliin tarkennettaessa). Lisäksi nyt kasvot voidaan 
valita valokuvia tai videota kuvattaessa joko painikkeilla tai 
kosketussäätimillä, ja tunnistuksen voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä 
yhden painikkeen kosketuksella. Yhdessä monipuolisten videotoimintojen 
kanssa tämä ominaisuus tekee E-M1 Mark III -kamerasta mahtavan työkalun 
vloggaajille. 
 
Uusi Starry Sky AF -ominaisuus mahdollistaa ultratarkan 
automaattitarkennuksen tähtikuvaamisessa.  
OM-D E-M1 Mark III -kameran myötä esiteltävä uusi ominaisuus Starry Sky 
AF on toiminto, joka mullistaa tähtikuvaamisen maailman. Ennen 
valokuvaajat luottivat tavallisesti manuaalitarkennukseen. Nyt kehitetty uusi 
algoritmi mahdollistaa tarkan tarkennuksen jopa yötaivaan pikkuruisimpiin 
tähtiin, minkä ansiosta ultratarkka automaattinen tarkennus on mahdollista. 
Toinen Starry Sky AF -ominaisuuden kahdesta asetuksesta on nopeuden 
priorisointi (oletusasetus), joka priorisoi tarkennusnopeuden ja täydet AF-
toiminnot lyhyessä ajassa. Tehokkaan kuvanvakauksen ansiosta tämä 
ominaisuus tekee käsivaraisesta tähtikuvaamisesta mahdollista 
laajakulmaobjektiivin kanssa. Toinen asetus, tarkkuuden priorisointi, käyttää 
hienosäädettyä tarkennuksen haarukointia ja on tehokas kuvattaessa tiettyjä 
tähtiä teleobjektiivilla. 
 
Monipuoliset kuvausominaisuudet, kuten Pro Capture ja käsivarainen 
4K-video inspiroivat kuvaajia 
Pro Capture -tila silmänräpäyksessä ohi kiitävien tilanteiden ikuistamiseen – 
myös odottamattomissa tilanteissa 
Pro Capture -tilan avulla kuvaaja pystyy taltioimaan kohteita, joiden ajoitus 
on vaikeaa, esimerkiksi lentoon lähtevää lintua. Pro Capture aloittaa 
kuvaamisen, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Siinä on puskuri, jonka 
voi asettaa ottamaan 35 kuvaa RAW- / täydellä tarkkuudella. Kun painike 



 

painetaan pohjaan, voit valita takautuvasti taltioiduista ruuduista, jotka 
näkyvät painikkeen painamisen aikana otettujen kuvien yläpuolella. 
 
B-tila on nyt käytettävissä kuvaustilavalitsimessa, joten Live Composite -
toiminnon käyttö on helpompaa 
OM-D E-M1 Mark III -kamerassa on Live Composite -toiminto, joka kuvaa 
useita samalla suljinnopeudella otettuja kuvia ja pinoaa valojälkien 
taltioimista varten vain osat, jotka ovat edellistä valotusta kirkkaampia. Tämä 
ominaisuus auttaa välttämään kuvan puhkipalamisen pitkällä valotusajalla. 
Käyttäjät voivat tarkistaa valojälkien etenemisen reaaliajassa kameran 
näytöltä. Koska kuvaustilavalitsimeen on nyt lisätty B-tila, Live Composite, 
Live bulb ja Live time ovat nyt helpommin käytettävissä. 
 
OM-D-video mahdollistaa käsivaraisen 4K/C4K-kuvaamisen tehokkaan 
kuvanvakautuksen avulla 
E-M1 Mark III -kamerassa on erityisesti videokuvaamiseen suunniteltu IS-
tila. Elektroninen vakautus ja rungon sisäinen 5-akselinen vakautus tuottaa 
tehokkaan kuvanvakautuksen, joka on erityisen käytännöllinen 
videokuvaajille. Tämä lisää suorituskykyä videosisällön luomiseen 
käsivaralta ilman jalustaa tai muuta vakautinlaitetta, vaikka kuvattaisiin 
erittäin suuren tarkkuuden formaateissa, jotka kärsivät kameran 
heilahtamisesta, kuten 4K tai Cinema 4K (C4K). 
 
Videokuvaajat hyötyvät log-kuvauksesta 
Tämä malli tukee OM-Log400-kuvaamista, mikä mahdollistaa kuvaamisen 
ilman varjojen yksityiskohtien menetystä ja valojen puhkipalamista. Lisäksi 
se tarjoaa suuremmat vapaudet luovaan kuvaamiseen värimäärittelyn avulla. 
Live-näkymän kuvien parantamiseen on tarjolla avustustoiminto, joka 
muuntaa LOG-esikatselun Full HD -standardin BT.709 mukaiseksi näyttöä 
varten. 
 
Erittäin tarkka audiotallennus lineaarisella LS-P4 PCM -tallentimella takaa 
kirkkaan ja selkeän ammattilaistason äänen 
Huipputarkan Olympus-äänitallentimen LS-P4 yhdistäminen ulkoiseen 
mikrofoniin/tallentimeen tarjoaa monipuolisuutta videoiden laadukkaaseen 
äänen tallennukseen. Tämä kokoonpano tukee huippulaatuisen äänen 
tallentamista videonteossa; LS-P4 voidaan esimerkiksi asettaa kohteen 
lähelle tai mikrofonin suuntaa voi muuttaa ja lähentää tai loitontaa 
äänilähteeseen nähden. 
LS-P4-tallentimen uusi laiteohjelmistoversio 1.10 julkaistaan samaan aikaan 
OM-D E-M1 Mark III -mallin kanssa, ja sen äänitiedostojen muokkauksessa 
kätevä Slate Tone -toiminto ja Test Tone -toiminto tukevat tallennustason 
säätöä.  



 

 
 
 
Olympuksen sovellukset ja ohjelmisto helpottavat kuvaamista ja 
tietojen hallintaa 
Olympus Image Share (OI.Share) -älypuhelinsovellus 
OI.Share-älypuhelinsovellusta voi käyttää kameran yhdistämiseen Wi-Fi-
yhteydellä, kuvaustietojen tuomiseen älypuhelimeen ja älypuhelimen 
hyödyntämiseen kameran etäkäyttöä varten. Nyt OI.Share-ohjelmistoa voi 
käyttää myös kameran laiteohjelmiston päivittämiseen ja varmuuskopiointiin 
ja OM-D E-M1 Mark III -kameran asetusten palauttamiseen. 
 
Olympus Workspace -kuvanmuokkausohjelmisto 
Olympus Workspace pystyy ammattimaisiin tehtäviin kuten RAW-
prosessointiin ja kuvanmuokkaukseen. Lisäksi se tarjoaa paljon valinnan 
vapautta esimerkiksi näytön asetteluissa. Yhdistä tietokone OM-D E-M1 
Mark III -kameraan USB-yhteydellä, jotta voit hyödyntää huippunopeaa 
RAW-prosessointia Olympus Workspace -ohjelmistossa käyttämällä uutta 
TruePic IX -kuvaprosessoria. Selkeys- ja Poista utuisuus -
muokkaussuotimet laajentavat ilmaisumahdollisuuksia esimerkiksi 
tähtikuvaamisessa. 
Samaan aikaan OM-D E-M1 Mark III -kameran kanssa julkaistulla Olympus 
Workspace -versiolla 1.3 tallennetun videon äänitiedostot on helppo korvata 
videota tallennettaessa LS-P4 / LS-100 -tallentimen Slate Tone -toiminnon 
avulla taltioidulla huipputarkalla äänellä.  
 
Kameran Olympus Capture -ohjausohjelmisto 
Tämä tietokoneisiin tarkoitettu ohjausohjelmisto täyttää studiovalokuvauksen 
vaatimukset. Ohjelmistolla livekuvauksen tulokset voidaan tuoda Wi-Fi-
yhteydellä tarvitsematta käyttää USB-yhteyttä, mikä tukee studiokuvaamisen 
työnkulkua tehokkaasti. Se tukee nopeaa tiedonsiirtoa 5 GHz:n kaistalla. 
 
Saatavuus ja hinnoittelu 
OM-D E-M1 Mark III tulee saataville helmikuun lopulla: pelkkä runko, musta, 
ovh7 1 899 euroa ja eri paketteina: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO -
objektiivien kanssa, ovh7 2 599 euroa ja ED 12-100mm F4.0 IS PRO -
objektiivin kanssa, ovh7 2 999 euroa. 
E-M1 Mark III -kameraa on ennakkotilattavissa houkuttelevaan 
tarjoushintaan tästä päivästä, 12. helmikuuta alkaen, valituilta jälleenmyyjiltä 
ja Olympuksen verkkokaupasta. 

                                                      
7 Suositeltava ohjehinta. 

https://shop.olympus.eu/index.html


 

Kuten jokaiselle Olympus-kameralle ja -objektiiville, E-M1 Mark III -
kamerallekin on saatavana maksuton kuuden kuukauden pidennetty takuu,8 
kun rekisteröit ostoksesi MyOlympus-sivustossa osoitteessa 
http://my.olympus.eu  
 
Valikoidut lisävarusteet (erikseen saatavilla) 
Uusi OM-D E-M1 Mark III on täysin yhteensopiva Olympuksen laajan Micro 
Four Thirds -objektiivi- ja lisävarustevalikoiman kanssa, mukaan lukien 
mallikohtaisesti räätälöidyt kameralaukut, elektroniset salamalaitteet, 
äänitallentimet ja mikrofonit sekä maksuton kuvanmuokkaus- ja 
työnkulkuohjelmisto Olympus Workspace ja älypuhelinsovellus OI.Share. 
 
Säänkestävä HLD-9-tehoakkukahva 
Tehoakkukahvan HLD-9 muotoilu on pölyn-, roiskeen- ja pakkasenkestävä ja 
siinä on samat säätimet sekä vaaka- että pystykuvaustilassa. Käytä HLD-9-
kahvaa kuvatessasi kohteita, joissa on säännöllisesti vaihdeltava vaaka- ja 
pystykuvauksen välillä, tai kun haluat ottaa paljon kuvia. Voit myös poistaa 
kahvan, jolloin kameraa on helpompi kuljettaa mukana. Käytettäessä yhtä 
litiumioniakkua BLH-1 kamerassa ja yhtä HLD-9-kahvassa voidaan ottaa 
yhteensä jopa 840 kuvaa8. 
 

tärinänvaimennusadapteriSM2-  
Uusi tärinänvaimennusadapteri SM2 on suunniteltu kameramelun 
vaimentamiseen, kun kameran lisälaiteliitäntään on kytketty LS-P4. Se estää 
kameran tärähtelyn ja käyttöäänet, joten videota voi kuvata paremmalla 
äänenlaadulla. 
 
Audiokaapeli, KA335 
Uusi audiokaapeliKA335 on laadukas kaapeli, joka on suunniteltu kameran 
ja tallentimen yhdistämiseen. L:n muotoinen liitin ja kierrejohto takaa helpon 
käsiteltävyyden OM-D E-M1 Mark III -kameraan tai muuhun yhteensopivaan 
kameramalliin liitettäessä. 
 
Lisätietoja osoitteessa www.olympus.eu/accessories. 
 
Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso uusimmat tekniset 

tiedot Olympuksen sivustosta osoitteesta www.olympus-europa.com.  

 
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja: 
Henrik Tanabe 
Olympus Finland Oy 

                                                      
8 Kuusi kuukautta ostomaassa myönnettävän lakisääteisen takuun lisäksi. 
8 CIPA-testausstandardi 

http://my.olympus.eu/
http://www.olympus.eu/accessories
http://www.olympus-europa.com/


 

Puh:  
Sähköposti:  
 
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 täysipainoisemman elämän 
nyt ja tulevaisuudessa. 

Lisätietoja osoitteessa www.olympus-europa.com 

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