
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Saatavilla nyt myös Euroopassa: 

Lisää luovuuttasi Olympus PEN E-PL10 ‑kameralla 

Uudessa Olympus PEN E-PL10 ‑mallissa estetiikka 

yhdistyy teknologiaan, joka nostaa valokuvaamisesi 

uudelle tasolle 

 

Espoo, 20 marraskuuta 2019 – Olympus on tänään julkistanut uuden 

Olympus PEN E-PL10 ‑mallinsa Euroopan markkinoilla. Lukuisia luovia 

toimintoja sisältävä E-PL10 on kompakti, kevyt ja kauniisti muotoiltu 

kamera, joka on ihanteellinen valinta älypuhelimilla ja perustason 

kameroilla tottuneesti kuvaaville harrastajille, jotka haluavat parantaa 

kuviensa tasoa. 

Se on kevyempi kuin puolen litran vesipullo, myös 14–42 mm:n 

zoomobjektiivin kanssa, ja helppokäyttöisyytensä sekä hienostuneen 

muotoilunsa ansiosta E-PL10 on tehokas työkalu ja tyylikäs lisä 

asukokonaisuuteesi. Älä tingi muotoilusta, kun etsit parannusta kuviesi 

laatuun – sillä intohimosi edellyttää laatua. 

Myyntiin tullut Olympus PEN E-PL10 on saatavilla valkoisena, mustana 

ja ruskeana, ja valittavissa on pelkkä runko tai objektiivin sisältävä kitti 

(lisätietoa tuotteista ja hinnoista on alla). 

 

Kompakti mutta tehokas Olympus PEN E-PL10 täyttää luovien 

nykyharrastajien sisällöntuottotarpeet saumattoman liitettävyytensä, 

luokkansa parhaan kuvanvakaajansa ja korkean kuvanlaatunsa ansiosta. 

Tämä kamera on kuin taideteos, jonka klassinen muotoilu ohjaa huomiosi 

tuloksiin eikä teknisiin ominaisuuksiin. Se on kaunis ja tehokas.  

 

Intohimo edellyttää laatua: Olympus-teknologia mahdollistaa 

erinomaiset kuvat ja videot  

E-PL10 tuottaa korkealaatuista kuvaa ja videoita, jotka täyttävät jokaisen 

nousevan sisällöntuottajan odotukset. Runkovakaajateknologiansa1, 16 MP 

Live MOS -kennonsa ja TruePic VIII ‑kuvaprosessorinsa (sama kuin 

Olympuksen ammattilaismalleissa) ansiosta tämä kamera mahdollistaa 

erinomaisen lopputuloksen pienellä kohinalla myös yöaikaan, hämärissä 

sisätiloissa, kuvattaessa 4K- tai Full HD ‑videota ja käytettäessä 

teleobjektiivia. 
  

                                                      
1 Vakautusteho jopa 3,5 valotusaskelarvoa. M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ‑objektiivi 

f=42mm:n polttovälillä (kinovastaavuus: f=84mm). Täyttää CIPA-standardin vaatimukset 2 
akselilla (pituus- ja vaakakallistus) korjattuna. 

 

Olympus PEN E-PL10 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET: 

> Kompakti ja kevyt runko 

hienostuneella muotoilulla 

> Tärähtämättömiä kuvia myös 

hämärässä ja teleobjektiiveilla 

> Alas taittuva LCD-

kosketusnäyttö 

> Helppokäyttöinen, lukuisia 

luovia toimintoja  

> 16,1 MP Live MOS -kenno 

kuuluisalla SSWF-

kennonpuhdistusteknologialla 

> Runkovakaaja jopa 3.5 EV-

askelen vakautusteholla1
 

> Nopea TruPicVIII-

kuvaprosessori muodostaa 

selkeät ja kohinattomat kuvat 

> 4K-videotallennus ja still-kuvien 

kaappaus videosta 

> 8,6 kuvaa sekunnissa nopealla 

sarjakuvauksella 

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

S 39 mm 

Paino: noin 332 g (vain runko), 

380 g (akulla ja SD-

muistikortilla) 

> Saatavilla valkoisena, 

ruskeana ja mustana hintaan 

EUR 649€ (vain runko) ja EUR 

749€ (M.Zuiko Digital ED 14-42 

EZ ‑objektiivin kanssa) 

Olympus-verkkokaupasta 

osoitteessa 

https://shop.olympus.eu 

https://shop.olympus.eu/


 

 

 

Helppo oppia ja käyttää: alas kääntyvä kosketusnäyttö ja 

älypuhelinyhteys Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnoilla 

E-PL10-kameran helpon ja intuitiivisen käytettävyyden ansiosta et enää 

missaa täydellistä kuvaa. Kosketa vain LCD-näyttöruudussa näkyvää 

kohdetta tarkentaaksesi ja laukaistaksesi sulkimen (Touch AF ‑suljin). Kun 

näyttö kallistetaan alas, se kytkee kameran automaattisesti selfietilaan 

helppoja omakuvia varten. Käyttäjät voivat myös valita e-Portrait-toiminnon 

pehmeämpiä ihonsävyjä silmällä pitäen, tai siirtyä videotallennukseen 

vaivattomasti näyttöä koskettamalla. Näytön kulman säätö helpottaa 

kuvaamista erilaisista perspektiiveistä. 

Yhdysrakenteinen Wi-Fi ja Bluetooth helpottavat yhteyden muodostamista 

älypuhelimeen nopeaa ja vaivatonta kuvien siirtoa varten ilmaisella Olympus 

Image Share (OI.Share) -sovelluksella – ajasta ja paikasta riippumatta. 

Lisäksi uusin OI.Share-sovellus sisältää erityisiä E-PL10-opastusvideoita eri 

kuvaustilanteisiin, sekä digitaalisen oppaan, joka sisältää paljon hyödyllisiä 

vinkkejä ja vihjeitä. 

 

Anna luovuutesi virrata: Lukuisa määrä luovia mahdollisuuksia 

taidesuotimilla sekä mahdollisuus hyödyntää koko M.Zuiko-

objektiivivalikoimaa 

Taidesuodintoiminto – jonka Olympus esitteli kauan sitten ensimmäisenä 

kuvien parantamiseksi valmiilla luovilla asetuksilla – on edelleen monien 

PEN-käyttäjien suosikkiominaisuus. Jotta saisit kaiken irti 16 eri 

taidesuotimesta, Olympus on lisännyt kameraan uuden 

hienosäätötoiminnon2, jonka avulla taidesuodinten tehosteiden tasoa 

voidaan säätää samalla, kun seuraat vaikutusta näytöllä. 

Automaattitilassa kamera tunnistaa erilaiset valaistusolosuhteet ja valitsee 

automaattisesti parhaiten sopivan kuvausohjelman. Edistynyt AP-kuvaustila 

(Advanced Photo Mode) tukee Olympus PEN ‑käyttäjien luovia visioita 

valmiilla asetuksilla eri kuvaustilanteisiin, jotka tavallisesti edellyttäisivät 

pitkälle edistyneitä kuvaustaitoja. Päällekkäisvalotuksen avulla kuka tahansa 

voi kuvata vaivatta monen valotuksen kuvia, ja tähtivanojen tai autojen 

ajovalojälkien kuvaus on helppoa Live Composite ‑tilassa. Äänetön tila, joka 

mykistää laukaisimen ja käyttöäänet, on nyt valittavissa P-, A-, S- ja M-

tiloissa sekä AP-tilassa. 

Suorituskykyisen M.Zuiko-objektiivivalikoiman kompaktit, kevyet ja 

suorituskykyiset objektiivit laajentavat luovia mahdollisuuksia entisestään. 

Valovoimaiset ja kiinteäpolttoväliset objektiivit, kuten M.Zuiko Digital 45mm 

F1.8, 25mm F1.8, sekä makro-objektiivit, kuten ED 30mm F3.5 Macro, ovat 

monien Olympus PEN ‑käyttäjien kestosuosikkeja kauniin sumean taustan 

luomiseksi. Olympus M.Zuiko ‑objektiivivalikoima sisältää nykyisin yli 20 

                                                      
2 Saatavilla vain Poptaide I- ja Pehmeä piirto ‑tehosteissa. 



 

 

objektiivia, ja niiden lisäksi voit käyttää satoja erilaisia perinteisiä objektiiveja 

eri sovitinten avulla. 

 

Aina täydelliset yhdessä: kevyempi kuin pieni vesipullo (objektiivi 

kiinnitettynä) – saatavilla kolme ajatonta värivaihtoehtoa 

E-PL10-mallin värivaihtoehdot ovat valkoinen, musta ja ruskea. Kaikki 

pintaviimeistelyn ja värien yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja, jotta 

lopputulos olisi jokaiseen tyyliin sopiva, yksinkertainen ja harmoninen. 

Mustanvärinen malli on nyt sulavalinjainen ja tyylikäs kokonaisuus tummine 

metalliosineen hopean sijaan. 

Kamera pysyy hyvin kompaktina yhdessä 14–42 mm:n 

normaalikittiobjektiivin kanssa, ja se on edelleen kevyempi kuin puolen litran 

vesipullo. 

 

Tutustu myös lifestyle & sosiaalinen ‑kuvausosioomme osoitteessa 

www.olympus.eu/lifestyle, jossa voit lukea tarinoita ja poimia hyödyllisiä 

vinkkejä – seuraa myös virallista @olympus_pengeneration ‑kanavaa 

Instagramissa pysyäksesi ajan hermolla Olympus PEN ‑maailmassa. 

 

Hinnat ja saatavuus 

Olympus PEN E-PL10 on saatavilla nyt Olympus-verkkokaupasta 

(https://shop.olympus.eu) hintaan 649 EUR3 ja kittinä yhdessä M.Zuiko 

Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ‑objektiivin kanssa ohjehintaan 749 EUR3. 

Jokaisen Olympus-kameran ja -objektiivin tapaan E-PL10:lle on saatavilla 

maksuton kuuden kuukauden laajennettu4 takuu (edellyttää rekisteröintiä 

MyOlympus-verkkopalvelussa osoitteessa http://my.olympus.eu).  

 

Valikoidut lisävarusteet (myydään erikseen) 

Valitse suosikkisi monipuolisesta muotivarustevalikoimasta, jossa on kaikkea 

katseet vangitsevista hihnoista trendikkäisiin nahkalaukkuihin ja kuviollisiin 

objektiivitaskuihin – kun haluat viimeisen silauksen asukokonaisuudellesi. 

Olympus PEN ‑malliston uusi tulokas sopii täydellisesti yhteen esimerkiksi 

Olympus-kantokassin, kamerasuojan sekä kaulaketjuhihnan kanssa. 

 

Lisätietoja osoitteessa www.olympus.eu/pen. 

 

Olympus PEN ‑historia: suunniteltu yhtä helposti mukaan otettavaksi 

ja käytettäväksi kuin kuulakärkikynä 

Ensimmäisen Olympus PEN ‑mallin loi kuuluisa kamerasuunnittelija 

Yoshihisa Maitani vuonna 1959. Tämän edullisen kameran kohderyhmänä 

olivat nuoremmat käyttäjät, ja se oli helposti mukaan otettava ja 

                                                      
3 Suositushinta 
4 Kuusi kuukautta ostomaan lakimääräisen takuujakson jälkeen. 

http://www.olympus.eu/lifestyle
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
https://shop.olympus.eu/
http://my.olympus.eu/
http://www.olympus.eu/pen


 

 

helppokäyttöinen – aivan kuin kuulakärkikynä. Ensimmäinen PEN oli yksi 

aikansa pienimmistä kinofilmikameroista, ja se mullisti markkinat viitoittaen 

tietä 1960- ja 70-lukujen kameroille. 

Vielä tänäkin päivänä jokaisessa Olympus PEN ‑malliston kamerassa 

elegantti ja klassinen muotoilu yhdistyy helppoon siirrettävyyteen ja 

vaivattomaan käyttöön – aivan kuin kuulakärkikynässä. 

 

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

