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LEHDISTÖTIEDOTE 
Olympus laajentaa palkittua ammattilaismallistoaan hopeanvärisellä  
OM-D E-M1:llä ja sen 2.0-ohjelmistopäivityksellä, PRO-luokan 40-150 
mm f2.8 telezoomilla ja 1,4x telelisäkkeellä 
 
E-M1 2.0 & 40-150mm f2.8 PRO 
 

 
 
Espoo, 15.9.2014 – Olympus on yhä useampien ammattivalokuvaajien 
valinta heidän etsiessään erityisen helposti kannettavaa, 
ammattilaistasoista jokasään järjestelmäkameraa ja objektiiveja – ja 
uusien Olympus-tuotteiden esittely vain vahvistaa tätä trendiä. 
Uudessa ikonisessa OM-D E-M1 -versiossa on esiasennettuna 2.0-
ohjelmistopäivitys*, joka mahdollistaa etäohjatun kuvaamisen sekä 
Digital Shift ja Live Composite -toiminnot suoraan kamerassa. 
Ammattilaisen kunnianhimolla varustetut kuvaajat innostuvat varmasti 
myös uudesta ammattitason objektiivista ja yhteensopivasta 
telelisäkkeestä. Äärimmäisen nopea M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 
1:2.8 PRO (80-300 mm**) on lisäksi yhteenopiva uuden M.ZUIKO Digital 
1.4x telelisäkkeen kanssa. Hopeanvärinen E-M1 -päivitys tulee myyntiin 
lokakuun alussa – pelkän rungon hinta on 1299 €, kittinä yhdessä 
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO -objektiivin kanssa hinta on 
1999 €. Uusi 40-150 mm f2.8 PRO -objektiivi ja 1.4x telelisäke tulevat 
marraskuun alussa. Objektiivin hinnaksi tulee 1429 €, telelisäkkeen 
349 €. Vaihtoehtoisesti ne ovat saatavana myös yhteishintaan 1629 €. 
 
Ammattilaistason rakenne 
Huolimatta E-M1:n kompaktista ja kevyestä rakenteesta – se painaa 38 % 
vähemmän kuin järjestelmäkamera keskimäärin – tämä OM-D tarjoaa 
Olympus-kameroiden historian parhaan kuvanlaadun. Tähän vaikuttavat 
ennen kaikkea äärimmäisen tehokas 5-akselinen kuvanvakain, TruePic VII -
kuvaprosessori ja Live MOS -kuvakenno. Alkuperäinen musta E-M1 on jo 
voittanut lukuisia palkintoja ja uusi hopeanvärinen versio jatkaa OM-D-
perinteitä retrovaikutteisena, ikonisena metallirunkoisena kamerana, joka 

 

 

OM-D E-M1 HOPEA, 

PÄIVITYKSEN 

PÄÄOMINAISUUDET: 

> Kaikkien aikojen paras 
kuvanlaatu Olympus-
kameroissa 

> USB-etäohjausmahdollisuus 
studiotarkkailua ja -
työskentelyä varten 
kannettavalla tietokoneella  

> Digital Shift -toiminto 
vääristymän reaaliaikaiseen 
korjaamiseen suoraan 
kameran Live View -näytöllä 

> Live Composite mahdollistaa 
vaikuttavien aikaefektien 
luomisen 

> 14 luovaa taidesuodinta, 
mukaan lukien uudet Vintage ja 
Partial Colour, joissa 
molemmissa on kolme 
asetusta 

> Ikoninen, puhdaslinjainen, 
kompakti ja kevyt Micro Four 
Thirds -muotoilu 
hopeanvärisenä, tuntuu 
vakaalta ja tukevalta kädessä 

> Paino: 497 g, sis. akun ja 
muistikortin 

 

 



 

 2 

erottuu paljon raskaammista ja suuremmista kilpailijoista niin täysikokoisissa 
kuin APS-C -järjestelmäkameroissakin.   
 
Ammattilaistason työnkulku 
Olympus vastasi ammattilaiskuvaajien toiveisiin kehittämällä 
ohjelmistoversion, johon sisältyy USB-etäohjausmahdollisuus täydellistä 
studioympäristöön integrointia varten. Kun E-M1 kytketään tietokoneeseen 
USB-kaapelilla, maksuton Olympus Capture -ohjelma*** siirtää Live View -
suorakatselunäkymän tietokoneen näytölle, jolloin muutoksista 
neuvotteleminen asiakkaiden, mallien ja muiden tiimin jäsenten kanssa on 
helpompaa ja stressittömämpää. Luonnollisesti on myös mahdollista säätää 
asetuksia ja laukaista kamera suoraan tietokoneelta.  
Uusi ohjelmistopäivitys tulee kaikkien E-M1-käyttäjien ladattavaksi syyskuun 
16. päivästä 2014 alkaen.  
 
 
Ammattilaistason korjaustoiminnot 
Arkkitehtuurin kuvaajille erityisen kiinnostava on ohjelmaversion 2.0 toinen 
ominaisuus: Digital Shift suoraan kamerassa. Kahden säätökiekon avulla on 
mahdollista korjata vääristymän aiheuttama linjojen kaarevuus suoraan Live 
View -näytöllä – kiinnitetystä objektiivista riippumatta. Jälkikäsittelyä tai 
objektiivin säätöä ei tarvita. Yhdessä 5-akselisen kuvanvakaimen, Dual Fast 
AF:n ja OM-D:lle tyypillisen säänkestävyyden (E-M1 on pölytiivis, 
roiskevesitiivis ja pakkasenkestävä****) kanssa Digital Shift suoraan 
kamerassa tekee E-M1:stä ihanteellisen rakennusten ammattilaistasoiseen 
kuvaamiseen eri kulmista, lähes kaikissa olosuhteissa.  
 
Muita uuden ohjelmiston kohokohtia ovat Live Composite, kaksi uutta luovaa 
taidesuodinta ja entistäkin lyhyempi etsimen viive (nyt 16 ms entisen 29 ms 
sijaan). Live Composite mahdollistaa valojälkien vangitsemisen esim. 
tähdistä, ilotulitteista tai liikenteestä silloin, kun valoa on liikaa Live Bulb -
aikavalotusta varten. Edistymistä voi tarkkailla Live View -
suorakatselunäytöllä.  
 
E-M1 sisältää OI.Share-ohjelmapäivityksen, jonka laajennetut ominaisuudet 
mahdollistavat ohjaamisen langattoman verkon kautta yhteensopivan 
älypuhelimen avulla. Olemassa olevien toimintojen, kuten langattoman 
laukaisun, suorakatselunäytön siirron sekä P, A, S ja M -ohjelman lisäksi on 
nyt mahdollista esimerkiksi aktivoida itselaukaisin sarja- ja intervallikuvausta 
varten suoraan älypuhelimen näytöltä.  
 
Ammattilaistason zoom-laatu 

OM-D E-M1:n lisäominaisuudet: 

> Vankka metallirunko on 
pölytiivis, roiskevesitiivis ja 
pakkasenkestävä**** -10 °C 
asti 

> Erikoissuuri 2,36 miljoonan 
pisteen elektroninen etsin 
1,48x suurennuksella 
mahdollistaa helpon 
rajaamisen ja asetukset  

> Maailman ensimmäinen 5-
akselinen kuvanvakain antaa 
ylivertaisen vakauden pitkillä 
polttoväleillä 

> Yhteensopiva yli 65 objektiivin 
kanssa 

M.ZUIKO DIGITAL ED  

40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 

mm**)  - PÄÄOMINAISUUDET: 

> Erinomainen suorituskyky; 
valovoima 1:2.8 pysyy samana 
kaikilla polttoväleillä 
ammattimaista eläin-, urheilu- 
ja hääkuvausta varten 

> Pienikokoinen, kevyt, pöly-, 
roiskevesi- ja 
pakkasenkestävä**** runko 
mahdollistaa käytön kaikissa 
olosuhteissa 

> Pienin tarkennusetäisyys vain 
70 cm kaikilla polttoväleillä 
mahdollistaa laajat 
kuvausmahdollisuudet 

> Ultranopea, lähes äänetön 
tarkennus  

> Käsisäädöt ammattilaisten 
vaatimaa joustavuutta varten  

> Paino: 760 g ilman tai 880 g 
jalustakiinnikkeen kanssa 
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Kuten itse E-M1, myös M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO  
(80-300 mm**) zoom-objektiivi on pölytiivis, roiskevesitiivis ja 
pakkasenkestävä**** – ja erottuu edukseen ammattilaisluokassa. "Liian 
pitkä, liian suuri ja liian painava" on ammattilaisten tuomio kilpailevista 
järjestelmistä, joten Olympus teki tästä objektiivista kompaktimman ja 
kevyemmän kuin tyypillinen täyden koon objektiivi vastaavilla 
ominaisuuksilla ja suorituskyvyllä.  
 
Siitä tuli myös ennätyksellinen – objektivissa käytetään ensimmäisenä 
tarkennusjärjestelmänä kahden linssielementin siirtoa kahden 
lineaarimoottorin avulla. Tämä tekee tarkennuksesta äärimmäisen nopean. 
Lisäksi se on hyvin hiljainen, joten se sopii ihanteellisesti arkojen villieläinten 
ja muiden liikkuvien kohteiden kuvaamiseen esim. urheilutapahtumissa tai 
vaikka häissä. Lyhin tarkennusetäisyys on vain 70 cm kaikilla polttoväleillä ja 
objektiivissa on erityinen ohjelmoitava Fn-painike, käsitarkennuksen kytkin ja 
liukuva vastavalosuoja, joten uusi M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 
PRO (80-300 mm**) on sekä monipuolinen että helppokäyttöinen. Laaja 
polttovälialue ja valovoima 1:2.8 kaikilla polttoväleillä kertovat myös 
erinomaisesta optisesta suorituskyvystä. 
 
Ammattilaistason polttovälialue  
Laajempaa polttovälialuetta kaipaaville 1.4x telelisäke pidentää M.ZUIKO 
DIGITAL ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) -objektiivin polttovälin 
420** mm:iin asti. Vain 15 mm pituisena se on kevyt, helposti mukana 
kulkeva lisä kunnianhimoisen kuvaajan varustelaukkuun. Sen rakenne on 
samaa vankkaa, metallirunkoista, pöly- ja roiskevesitiivistä ja 
pakkasenkestävää**** laatua kuin PRO-objektiivimallistossa – näin se on 
ihanteellinen ulkokuvaukseen, myös sateessa.  
 
Hopeanvärinen E-M1-päivitys tulee myyntiin lokakuun alussa sekä pelkkänä 
runkona että kittinä – rungon hinta on 1299 € tai 1999 € yhdessä M.ZUIKO 
DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO -objektiivin kanssa. M.ZUIKO DIGITAL 
ED 40-150 mm 1:2.8 PRO (80-300 mm**) objektiivi maksaa 1429 €, 
M.ZUIKO Digital 1.4x telelisäke 349 € – molemmat tulevat myyntiin 
marraskuun alussa. Ne ovat saatavana myös yhteishintaan 1629 €. 
 
Varaamme oikeuden tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 
Tarkista uusimmat erittelyt Olympuksen web-sivuilta http://www.olympus-
europa.com. 
 
 
 

M.ZUIKO DIGITAL 1.4x 

TELELISÄKE  - 

PÄÄOMINAISUUDET: 

> 15 mm lyhyt rakenne 
mahdollistaa ultrazoomin 
helpon kannettavuuden 

> Vankka. pölytiivis, 
roiskevesitiivis ja 
pakkasenkestävä**** runko 
kestää kovissakin olosuhteissa 

> Yhteensopiva M.ZUIKO 
DIGITAL 40-150 mm 1:2.8 
PRO ja tulevan 300 mm 1:4.0 
zoom-objektiivin kanssa 

> Paino: 105 g 

 

 

VARUSTEET: 

> Järjestelmäkameralaukku 
(CBG-10) ja otehihna (GS-5)  

> Pehmeä kameralaukku (CS-42 
SF)  

> Pestävät olkahihnat (CSS-
P118 & CSS-P113) 

> Pystykuvaus-/akkukahva (HLD-
7) lisätehoa ja vakautta varten 
hankalissa asennoissa 
käsivaralta kuvatessa 

> Vedenalaiskotelo (PT-EP11) 
sukelluksiin jopa 45 m asti 

> Vedenalaissalama (UFL-3) 

http://www.olympus-europa.com/
http://www.olympus-europa.com/
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Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa: 
Henrik Tanabe 
Markkinointipäällikkö 
 
Olympus Finland Oy 
Vänrikinkuja 3 
02600 ESPOO 
phone: +358 9 875 810 
mailto: etunimi.sukunimi@olympus.fi 
 
URL: www.olympus.fi 
Facebook: facebook.com/OlympusSuomi 
Instagram: instagram.com/OlympusSuomi 
Twitter: twitter.com/OlympusSuomi 
Pinterest: pinterest.com/OlympusSuomi 

http://www.olympus.fi/
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