
 

PRESSEMEDDELELSE 

Oplev det mest mobile kamerasystem og få din kontantbonus på op til 

4800 kr. – i en begrænset tidsperiode! 

Olympus lancerer OM-D E-M1 Mark II-kampagne: tilbud 

med bonus som også omfatter M.Zuiko PRO-objektiver 

 

Ballerup, 1. september 2018 – Under mottoet "Din rejse, vores bidrag" 

lancerer Olympus i dag en bonuskampagne for sin flagskibsmodel 

inden for systemkameraer: OM-D E-M1 Mark II samt flere M.Zuiko PRO-

objektiver*: Alle køb af E-M1 Mark II, som sker i perioden 01.09.2018 til 

15.01.2019, er berettigede til en kontantbonus på 1500 kr. Desuden kan 

kunderne tilføje op til tre M.Zuiko PRO-objektiver* til deres køb og 

spare 1100 kr. pr. optik, som giver en samlet kontantbonus på op til 

4800 kr. 

Denne tidsbegrænsede kampagne er det ideelle tilbud for 

professionelle fotografer og entusiaster, der ønsker at skifte eller 

opgradere til markedets mest mobile kamerasystem med udskiftelige 

objektiver. 

Deltagende lande, registrering samt vilkår og betingelser på 

olympus.dk/bonus 

 

* Omfatter ikke: M.Zuiko Digital-objektiver ED 7-14mm F2.8 PRO og ED 300mm F4.0 PRO 

 

Alle, der er interesseret i at opleve markedets mest mobile kamerasystem, 

må ikke gå glip af dette tilbud: I en begrænset periode tilbyder Olympus en 

kontantbonus på op til 4800 kr. til alle, der køber OM-D E-M1 Mark II og op 

til tre af de nedenstående M.Zuiko PRO-objektiver. 

Køb foretaget i perioden 01.09.2018 til 15.01.2019, er berettigede til en 

bonus. Indløsning af kontantbonus kan ske henvendelse til Olympus senest 

den 15.02.2019 på olympus.dk/bonus. Vilkår og betingelser er gældende. 

 

Omfattede OM-D-kameramodeller 

OM-D E-M1 Mark II (1500 kr. i bonus): Flagskibsmodellen i den populære 

OM-D-serie er designet til at have suveræn hastighed, præcision og 

billedkvalitet – alt samlet i et robust men kompakt og let kamerahus. Det er 

ikke kun det perfekte værktøj til professionelle fotografer men også en god 

ledsager til filmoptagelse i 4K. 

 

 

 
INFORMATION OM OLYMPUS OM-D 

E-M1 Mark II-KAMPAGNE 

> Tilbuddet gælder for købsperioden 

fra den 1. september 2018 til 

15. januar 2019 

> Omfattede produkter: 

OM-D E-M1 Mark II (kun 

kamerahus og kitversioner)  

 

M.Zuiko-objektiver (ved køb 

sammen med E-M1 Mark II) 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 

Fisheye PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO 

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 

PRO 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO 

 

> Indløsning af bonus på 

olympus.dk/bonus  

frem til den 15. februar 2019. Vilkår 

og betingelser er gældende. 

olympus.dk/bonus
olympus.dk/bonus
olympus.dk/bonus


 

Omfattede M.Zuiko PRO-objektiver (kun ved køb sammen med 

OM-D E-M1 Mark II. Op til tre objektiver pr. person) 

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
1
 (1100 kr. i bonus): Få flere 

kreative muligheder med denne vidvinkel Fisheye-optik: Uanset om det er 

stjernehimlen, arkitektur, undervands- eller makroverdener, er denne optik 

ideel for både professionelle fotografer og amatørfotografer, der ønsker at 

gå skridtet videre med deres kreative billeder. 
1
35 mm tilsvarende: 16 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO
2
 (1100 kr. i bonus): Optikkens 

robuste konstruktion samt det kompakte og lette design er konstrueret med 

henblik på at opfylde alle professionelle fotografers behov. Den konstante, 

lyse blændeværdi på F2.8 ved alle fokallængder kombineret med 

avancerede teknologier giver høj kvalitet inden for en lang række 

fotografiske stile uanset lysforholdene og afstanden.  
2
35 mm tilsvarende: 24-80 mm. 

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 PRO
3
 (1100 kr. i bonus): En 

universaloptik, der er perfekt til alle fotoopgaver med et imponerende zoom 

på 8,3x. Det indbyggede stabiliseringssystem benytter Olympus' effektive 

5-aksede IS via Sync IS til at tage klare billeder uden et stativ. Det har en 

kompakt størrelse, men er spækket med teknologi med en max forstørrelse 

på 0,3x for vidvinkelfotografering og 0,21x for telefotografering (0,6x/0,42x). 
3
35 mm tilsvarende: 24-200 mm. 

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO
4
 (1100 kr. i bonus): Olympus' bedste 

valg til at tage flotte billeder i fuld figur. Den ultrabrede blænde giver 

fotografer fleksibilitet til at give portrætter mere dybde og blødhed med 

"Feathered Bokeh" i baggrunden. Den tætteste fokusafstand på kun 20 cm 

giver nærbilleder, der kommer helt tæt på følelserne. 
4
35 mm tilsvarende: 34 mm. 

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO
5
 (1100 kr. i bonus): Denne optik med 

fast standardbrændvidde er perfekt til mange forskellige typer fotografering. 

Optiksystemets særlige konstruktion giver betagende billedkvalitet med 

skarphed fra kant til kant. Takket være det kompakte fokussystem får 

brugerne meget præcis AF, der også er perfekt til at fange smuk "Feathered 

Bokeh" med næsten runde og naturligt farvede effekter selv i situationer med 

dårlig belysning. 
5
35 mm tilsvarende: 50 mm. 

 

 



 

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO
6
 (1100 kr. i bonus): Denne 

M.Zuiko PRO-optik er ekstremt kompakt samt let og har suveræn 

bærbarhed for en optik i sin klasse. Den giver også hurtig autofokus, en 

minimumsarbejdsafstand på 50 cm ved alle fokallængder og flere vigtige 

funktioner, der er perfekte til bryllups-, natur- og sportsfotografering. 
6
35 mm tilsvarende: 80-300 mm. 

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO
7
 (1100 kr. i bonus): Denne optik, der 

giver mulighed for at tage billeder med tilfredsstillende proportioner af det 

menneskelige ansigt, er det perfekte valg til portrætter. Med enestående 

"Feathered Bokeh" ved en maksimal blænde på F1.2 kan professionelle 

fotografer stole på designets præcisionsteknologi og opmærksomhed på 

detaljen for at fange deres motivs sande skønhed. 
7
35 mm tilsvarende: 90 mm. 

 

Alle Olympus' kameraer og objektiver har en gratis 6-måneders udvidet 

garanti** ved tilmelding via MyOlympus på www.my.olympus.eu. 

 
Produktspecifikationer kan ændres uden varsel. Se de seneste 
specifikationer på Olympus' websted på www.olympus.dk. 
 
**Seks måneder i tillæg til den lovpligtige garanti i købslandet. 

 

For spørgsmål eller yderligere oplysninger kontakt: 

Troels Kjær 

Olympus Danmark A/S 

Tlf.: +45 4473 4700 

E-mail: troels.kjaer@olympus.dk  

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarteret for hele Europa, Mellemøsten og Afrika 

(EMEA) for 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 

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

sikre og mere tilfredsstillende. 

 

Se flere oplysninger på http://www.olympus.dk/ 
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