
 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Den nyeste Olympus PEN giver forbedret betjening af 

berøringsskærmen og aktivering af kameraet via appen, så man kan se 

de seneste billeder 

Det nye Olympus PEN E-PL9: kameraet, der får din kreative 

side til at blomstre 

 

Ballerup, 7. februar 2018 – Stadig flere opdager glæden ved 

fotografering via deres telefoner, men det kan virke som en vovet 

affære at skifte til et kamera. Det nye Olympus PEN E-PL9 har et 

misundelsesværdigt udseende og en fortræffelig konstruktion. Det 

giver en suveræn kvalitet og kreativ kontrol, som man normalt finder i 

helt andre prisklasser. Det gør også overgangen meget nemmere 

takket være adgang til den nye Avanceret foto-tilstand via 

berøringsskærmen. 

 

Bag de små mål finder man et alsidigt udvalg af fotografiske udtryk, 

som udvides yderligere takket være kompatibiliteten med Olympus’ 

meget roste serie af over 20 M.Zuiko-objektiver, som fx det suveræne 

M.Zuiko Digital 45mm F1.8 til portrætter, der kombinerer et smigrende 

perspektiv med flot naturlig bokeh. 

 

Filmfans kan nu nyde godt af indbygget stabiliseret 4K-film uden 

sløring, mens den nye indbyggede flash sikrer, at E-PL9-brugere altid 

er klar til at tilføje ekstra lys. Alle, der ikke kan vente med at dele deres 

nye mesterværker online, kan nyde godt af den nye kombinerede 

Bluetooth- og wi-fi-tilslutning til smartphones. 

 

Olympus PEN E-PL9 lanceres i midten af marts og fås i hvid, sort eller 

brun kun som kamera eller i et kit med optik (se valgmuligheder og 

priser nedenfor).  

 

Det handler kun om udtryk 

De stadig flere kreative muligheder for et kamera ledsages ofte af et 

uoverskueligt menusystem. I et forsøg på at nedbryde disse barrierer giver 

Olympus PEN E-PL9 dig mulighed for at få en gradvis start på de 

fotografiske eksperimenter via valg af kreative programmer på 

berøringsskærmen, før du går skridtet videre til mere traditionelle 

indstillinger. Vælg AUTO-tilstand, så kameraet kan identificere mange 

fotografiske situationer fra ansigter til grupper og endda bevægelse og vælg 

den indstilling, der passer dig bedst, i løbet af et øjeblik. Vær ikke bange for 

at justere – en justeringsanordning på berøringsskærmen med skydere gør 

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Nyheder: E-PL9 vs. E-PL8 

> Avanceret foto-tilstand (AP), 

som giver hurtigere adgang til 

kreative fototilstande 

> Ny grafisk aktivering via 

berøringsskærmen af 

kunstfiltre, AP- og 

scenetilstande (SCN), der 

muliggør nemmere og 

hurtigere brug  

> Kombineret Bluetooth- og wi-fi-

forbindelse, som giver 

hurtigere og nemmere 

billedoverførsel til smartphones 

> Indbygget flash til optagelse af 

billeder i situationer med svagt 

løs, så der er minimal sløring 

> 4K 30P-video med mulighed 

for at lave stillbilleder 

> Nye Bleach Bypass- og Instant 

Film-kunstfiltre 

> 121 AF-punkter med 

gruppefokus, som giver en 

mere sofistikeret 

bevægelsesregistrering og 

fokusnøjagtighed 

> TruePic VIII-processoren, der 

også anvendes i OM-D E-M1 

Mark II, giver bedre følsomhed 

ved svagt lys, hvilket sikrer en 

generel forbedret billedkvalitet 

under meget forskellige 

lysforhold 

> Større greb og 

tilstandsomskiftere med 

raffineret finish i høj kvalitet til 

metal og læder  

> Adgang til gratis udvalg af 

beskrivende videoguider via 

Olympus OI.Share-appen 



 

 

det muligt at justere lysstyrke, farve og kontrast samt andre almindelige 

indstillinger.  

Vip skærmen nedad for at tage en selfie af suveræn kvalitet og du kan 

endda vælge e-Portrait med et enkelt tryk for at udglatte hudtonerne i 

kameraet. Alt dette findes i et meget lille og let kamerahus, der har et både 

traditionelt og moderne udtryk på samme tid. 

 

Ikke bare kunst for kunstens skyld 

Olympus var først med kunstfiltre i sin tid, og når der trykkes på 

berøringsskærmen, vækkes de til live på en ny måde, så det er nemmere 

end nogensinde før at sammenligne effekterne live på skærmen. Ud over 

Bleach Bypass er Instant Film også en nyhed på listen over nu 16 kunstfiltre 

– en nostalgisk anerkendelse af de overdrevne farver i de første 

polaroidkameraer. Ved brug i dagslys opnås en diskret effekt. Ved brug om 

natten til mennesker med flash forvandles et potentielt kedeligt billede: 

Mørkere områder bliver grønne, og huden får en varm glød. Resultatet er et 

billede, der har et moderne touch med en snert af nostalgi. 

 

Ud over dette har Olympus også muliggjort nem adgang til scenetilstandene 

via berøringsskærmen. Du skal blot dobbelttrykke på det billede, der bedst 

stemmer overens med det, du har i tankerne, og så vælger kameraet de 

rette indstillinger. Den innovative adgang til nemmere kreativ kontrol er den 

nye Avanceret foto-tilstand (AP). Før i tiden var nyskabende Olympus-

teknikker som Live Composite begravet dybt i kameramenuerne og blev ofte 

glemt. Har du lyst til at tage et billede af din ven, som laver lightpainting 

foran en oplyst bygning om natten? Tidligere var det næsten umuligt, men 

nu skal du blot trykke på ikonet i AP-tilstand, anbringe E-PL9 på en stabil 

overflade og så er du i gang. Gå på opdagelse i mulighederne med 

multieksponering, HDR, fejende panorama, self focus bracketing – en teknik, 

der er guld værd ved nærbilleder. 

 

En læreproces 

Et nyt sæt brugervenlige og beskrivende videoguider, som kan findes i den 

gratis OI.Share-app, der håndterer trådløs overførsel af billeder fra kamera 

til telefon, giver nyttige tips til brug af E-PL9. Apropos billedoverførsel: E-PL9 

kombinerer Bluetooth LE med wi-fi, så det sikres, at kameraet altid er 

forbundet med din smartphone, selv når det er "i dvale". Har du lyst til at se 

og importere nogle billeder, du lige har taget, og så ligger kameraet gemt 

væk i tasken? Ikke noget problem. Åbn appen, og væk kameraet, uden at du 

behøver finde det frem og tænde for det. 

 

Kvalitet via teknologi 

Hvad kan E-PL9 ellers byde på, som kan hjælpe dine billeder med at skille 

sig ud fra mængden? En anden Olympus-nyhed er indbygget 

 

E-PL9-kunden  

> E-PL9-kunden ønsker at 

udvikle sine fotografiske 

færdigheder, men foretrækker i 

første omgang at få lidt hjælp 

via brug af 

berøringsgrænseflade og 

automatik, før der overgås til 

mere manuel kontrol. 

> Størrelse og vægt er vigtigt, og 

det samme er et flot kamera af 

høj kvalitet, som giver lyst til at 

tage kameraet med overalt og 

være kreativ. 

> Deling af resultaterne er meget 

vigtigt, så trådløs 

billedoverførsel er afgørende. 

 

Hovedspecifikationer for E-PL9 

> 16 MP CMOS-sensor 

> TruePic VIII-billedprocessor 

> 121 AF-punkter, som giver 

større nøjagtighed  

> 4K 30P-video med mulighed 

for at lave stillbilleder  

> Indbygget wi-fi, som muliggør 

OI.Share-app-kompatibilitet for 

fjernbetjening og deling via en 

smartphone 

> Bluetooth LE til "altid" aktiveret 

tilslutning og en mere sømløs 

billedoverførsel  

> Fuld trådløs kontrol over 

kameraet via smartphone, 

inklusive fjernstyret optagelse 

> Vip af berøringsskærmen til 

siden og nedad 

> Dimensioner: B 117,1 mm x H 

68 mm x D 39 mm 

> Vægt: 332 g (kun kamera)  

> www.olympus.dk/pen  

http://www.olympus.dk/pen


 

 

billedstabilisering (IS). Dette system reducerer slørede billeder i svagt lys og 

er forbundet med den hurtige TruePic VIII-billedprocessor fra det anerkendte 

flagskibskamera fra Olympus, OM-D E-M1 Mark II.  

Dermed kan kameraet vælge højere lukkerhastigheder*, hvilket yderligere 

øger muligheden for at opnå skarpe resultater under udfordrende forhold. 

Kamerabrugere har længe været i stand til at vælge det motiv, de vil have i 

fokus, men det er meget mere intuitivt ganske enkelt at trykke på motivet på 

skærmen. Vælg mellem at trykke for at fokusere eller at trykke for at optage 

(du kan også slukke). Dette er guld værd ved nærbilleder, hvor der er større 

chance for at opnå succes ved at vippe skærmen og trykke på den præcise 

position. Med nu 121 AF-punkter, der dækker det meste af billedområdet, 

kan brugerne fokusere hvor som helst på skærmen. 

 

Brug af objektiver 

Et systemkamera er helt afhængigt af de tilgængelige objektiver, som passer 

til stadig flere motiver. Mange af de nuværende Olympus PEN-brugere går 

direkte efter M.Zuiko Digital 45mm F1.8-portrætoptikken. Hvorfor? Hvis man 

er vant til at tage portrætter på telefoner eller med et kompakt kamera, har 

optikken oftere en bredere vinkel, så der opnås mere fleksibilitet. Desværre 

for ansigter forvrænger brede vinkler som regel ansigtstrækkene. En 

klassisk portrætoptik som 45mm F1.8 giver et lidt fladere perspektiv, som er 

mere smigrende. Den brede blænde giver også en naturligt udseende sløret 

baggrund (bokeh). Telefoner efterligner i stigende grad denne effekt, men 

den rette optik får et billede til at skille sig ud. 

 

Et af de områder, hvor et systemkamera for alvor brillerer, er på tæt hold: 

makrofotografering. Prøv vores robuste "universal"-makrooptik M.Zuiko 

Digital ED 30mm F3.5 Macro med E-PL9. Denne åbner op for en helt ny 

verden, når det gælder om at indfange detaljer i smykker, mad, materialer 

eller blomster. 

 

Ud over de p.t. over 20 Olympus M.Zuiko-objektiver er det muligt at bruge 

hundredvis af ældre objektiver via forskellige adaptere. 

 

Udvidet garanti og tips til fotografering på MyOlympus 

Olympus PEN E-PL9 er en del af det omfattende system til eventyrlystne 

mennesker med store billedambitioner. Prisen, der giver god værdi for 

pengene, omfatter seks måneders garantiudvidelse**, hvis nye ejere 

registrerer deres kamera via MyOlympus-onlineplatformen 

www.my.olympus.eu. 

 

Udvalg af sæt, priser og tilgængelighed 

 

http://www.my.olympus.eu/


 

 

> Olympus PEN E-PL9-kamera til en vejl. udsalgspris*** på 4.499,00 kr. 

inkl. moms fra midten af marts 2018 

> Olympus PEN E-PL9 med M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 

pancake-optik til en vejl. udsalgspris*** på 5.999,00 kr. fra midten af 

marts 2018 

 

Tilgængeligt tilbehør (sælges separat) 

 

> Objektiver er selve omdrejningspunktet i alle systemkameraer, og det 

gælder også for E-PL9. Der er for øjeblikket over 20 Olympus M.Zuiko-

objektiver, som går lige fra supervidvinkel til telefotos med naturen, der 

passer til alle kreative behov. Læs mere på 

www.olympus.dk/site/da/c/lenses/ 

> Der findes et bredt udvalg af flot moderigtigt tilbehør lige fra mønstrede 

remme til kameratasker i læder og elegante optikposer. Yderligere 

oplysninger kan findes på 

www.olympus.dk/site/da/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessori

es_pen/ 

Sørg også for at følge vores PENGeneration-blog på 

www.my.olympus.eu/PEN-Generation for at få yderligere oplysninger om 

Olympus PEN-funktioner og -tilbehør samt den officielle 

@olympus_pengeneration-kanal på Instagram. 

 
Produktspecifikationer kan ændres uden varsel. Se de seneste specifikationer på Olympus' 

websted på www.olympus.dk/pen. 

* Olympus PEN E-PL9 AUTO-tilstand kan nu bruge 6400 ISO (E-PL8 3200) for at få en fuld et trin 

hurtigere lukkerhastighed uden tab af billedkvalitet. 

** Seks måneder i tillæg til den lovpligtige garanti i købslandet. 

*** Vejledende udsalgspris. 

 

Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller ønske om yderligere oplysninger: 

Troels Kjær 

Olympus Danmark A/S 

E-mail: troels.kjaer@olympus.dk  

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarteret for hele Europa, Mellemøsten og Afrika 

(EMEA) i Olympus Corporation, Tokyo. Som en global førende producent af 

optisk og digital præcisionsteknologi leverer Olympus innovative løsninger til 

moderne medicinske systemer, digitalkameraer samt videnskabelige 

løsninger. Virksomhedens prisvindende produkter er medvirkende til at finde, 

forebygge og helbrede sygdomme, fremme videnskabelig forskning og 

dokumentere liv med kunstnerisk frihed. I kundernes hænder hjælper 

http://www.olympus.dk/site/da/c/lenses/
http://www.olympus.dk/site/da/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/
http://www.olympus.dk/site/da/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.dk/pen


 

 

Olympus' højteknologiske produkter til at gøre menneskers liv sundere, mere 

sikre og mere tilfredsstillende. 

 

Se flere oplysninger på http://www.olympus-europa.com 

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

