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Tyylikäs, kaunis ja vetovoimainen #olympusPEN 
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Espoo, Elokuu 28, 2014 – Muotibloggaajat voisivat kutsua uutta PEN-
kameraa “kaikkien aikojen bloggaajakameraksi”. Tutustu uuteen 
Olympus PEN E-PL7 –malliin, niin ymmärrät miksi. PEN-kameran 
muotoilijat ymmärtävät sen minkä monet sivuuttavat: ihmisillä on 
hyvien kuvien lisäksi silmää tyylikkyydelle, eikä kolho muovinen D-
SLR-kamera ole vaihtoehto. PEN on enemmän kuin pelkkä 
järjestelmäkamera. Sen LCD-näyttö kääntyy tarvittaessa täysin 
kuvaajaa kohti, jotta voit ottaa selfiet useilla eri asetuksilla, kuten 
esimerkiksi 5 kuvan sarjana puolen sekunnin välein, tai kuvata selfie-
videot helposti. Sisäänrakennetun WiFi-yhteyden avulla voit jopa 
kuvata langattomasti iOS- tai Android-puhelimellasi koskematta 
kameraa ja siirtää kuvat heti älypuhelimeen/tablettiin. PEN E-PL7 on 
päällisin puolin tyyli-ikoni – mutta se kätkee sisäänsä todella 
tehokkaita ominaisuuksia, joilla huippukuvanlaatu saavutetaan 
helposti. Saatavilla suositun valkoisena, klassisen hopeisena ja 
tyylikkään mustana lokakuussa 2014 – runko 419.00€, 14-42mm f3.5-5.6 
KIT 519,00 ja 14-42mm f3.5-5.6 Pancake zoom KIT 619,00.  
 
Huippusuosittu #OlympusPEN  
“PEN-kameroiden huima suosio Suomessa ei ole sattumaa. Tyylikkään 
kaunis, pieni ja kevyt järjestelmäkamera, joka kulkee helposti mukana 
kaikkialle – nämä yhdistettynä lupaukseen, että saat huippuluokan 
järjestelmäkameran kuvanlaadun samassa paketissa on avaintekijänä”, 
toteaa Olympus Finlandin ja Olympus Northin markkinointipäällikkö Henrik 
Tanabe, ”Uudesta PEN E-PL7:sta on tulossa jälleen menestystuote, koska 
se vie kohderyhmän tarpeiden täyttämisen entistäkin pidemmälle – se on 
kaikkien aikojen bloggaajakamera. Silmiä hivelevä klassisen kaunis design, 

PEN E-PL7 

PÄÄOMINAISUUDET: 

> Huippuluokan design, pieni 
koko, kevyt ja retro-tyylinen 
järjestelmäkamera 

> 16 megapikselin kuvakenno ja 
TruePic VII –prosessori (sama 
kuin OM-D E-M10) 

> Tehokas 3-akselinen 
kuvanvakaaja valokuvaukseen 
ja videoon (sama kuin OM-D E-
M10)  

> Kauko-ohjaus WiFi-yhteydellä 
& selfiet erilaisilla 
kuvausoptioilla (intervalli, 
kuvien määrä)  

> Suuri 180 astetta kääntyvä 
LCD-näyttö 

> 14 taidesuodinta, mm. Osaväri 
ja Vintage 

> Sisäänrakennettu WiFi ja 
ilmainen Olympus Image Share 
app 
 

 



 

tinkimätön kuvanlaatu, sisäänrakennettu WiFi kameran etäkäyttöön ja kuvien 
siirtoon, kuvaajaa kohti kääntyvä selfie-näyttö, tehokas kuvanjakaaja, uudet 
luovat taidesuotimet, kuten Osaväri ja Vintage - listaa voisi jatkaa... Miksi 
enää kantaisit kookasta ja kolhoa järjestelmäkameraa kun vaihtoehtona on 
sama kuvanlaatu tällaisessa paketissa.”   
 

 
 
Tekniikka takaa laadun 
Olympus PEN –sarjan kamerat kätkevät sisäänsä samoja elementtejä, kuten 
kuvakennon ja prosessorin, kuin ammttilaiskuvaajienkin käyttämässä 
Olympus OM-D -järjestelmäkamerasarjassa – kuvanlaadussa ei näin ollen 
ole eroja, ja voit olla varma, että siitä ei tarvitse tinkiä. Yhdistettynä 
tehokkaaseen kuvanvakaajaan ja monipuoliseen objektiivivalikoimaan, 
jokaiseen tarpeeseen löytyy ratkaisu – oli se sitten henkilö- tai muoto-
/asukuvaus, tuotekuvaus tai matka- ja katukuvaus.  
 
Markkinointipäällikkö Henrik Tanabe: ”PEN-kuvaajien suosimat 45mm f1.8 ja 
25mm f1.8 –objektiivit ovat täydellinen valinta KIT-objektiivin rinnalle. 
Jokainen, joka on nähnyt esimerkkikuvia ymmärtää miksi, ja mikä parasta, 
kameran ja lisäobjektiivin kuljettaminen ei ole taakka eikä mikään – 
objektiivikin ovat lähes huomaamattoman kevyitä.” PEN E-PL7 –kameraan 
on saatavilla monipuolinen valikoima objektiiveja, myös erikoistarpeisiin, 
kunen makro- tai ultralaajakulmakuvaukseen.   
 
Välitön kuvien jako 
Olympus OI.Share on ilmainen sovellus iOS- ja Android-älylaitteille, ja se 
tekee kuvien jakamisesta nopeaa ja helppoa. Vaihe 1. Paina näytön WiFi-
ikonia, vaihe 2. Skannaa näytöllä oleva QR-koodi puhelimen kameralla. Olet 
valmis jakamaan kuviasi sosiaaliseen mediaan, näin helppoa se on!      
 
Tutustu lisää sekä täydet tekniset tiedot: www.olympus.fi/PEN 
 
 

MUUT OMINAISUUDET: 

> Huippuluokan kuvanlaatu 16.1 
megapikselin Live MOS –
kennolla ja TruePic VII -
kuvaprosessorilla 

> Nopea AF ja nopea käynnistys 

 

http://www.olympus.fi/PEN
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Henrik Tanabe 
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