
 

PRESSEMEDDELELSE 

Begrænset antal – der findes kun 2.000 stk. på verdensplan for at fejre 

Olympus' 100 års jubilæum 

Olympus lancerer en sølvfarvet udgave af deres 

revolutionære OM-D E-M1 Mark II-kamera 

 

Ballerup, 24. januar 2019 – For at fejre Olympus' 100 års jubilæum 

lancerer kameraproducenten en særlig sølvfarvet udgave af deres 

Olympus OM-D E-M1 Mark Il-kamera, som kan købes fra slutningen af 

februar 2019 til samme vejledende udsalgspris
1
 som det sorte 

kamerahus: 14.499 kr.. 

Den sølvfarvede udgave udgives i begrænset antal på kun 2.000 stk. på 

verdensplan og har de samme funktioner som det sorte E-M1 Mark II. 

 

I kamerabranchen har Olympus' filosofi altid været at fokusere på deres 

kunders personlige mobilitet med produkter, der har et kompakt og let 

design. 

I 2019 fejrer virksomheden Olympus ikke kun deres 100 års jubilæum, men 

også 10-års fødselsdagen for deres første digitale kameramodel med en 

Micro Four Thirds-sensor (Olympus PEN E-P1) – et format, der stadig giver 

det bedste grundlag for at tilbyde det mest kompakte og lette systemkamera 

med en billedkvalitet, der tilfredsstiller professionelle fotografer. 

 

For at fejre disse særlige jubilæer lancerer Olympus en særlig sølvfarvet 

udgave af deres revolutionære OM-D E-M1 Mark Il-kamera i begrænset 

antal på kun 2.000 stk. på verdensplan. 

Olympus' præsident Hiroyuki Sasa siger: "Vi er oprigtigt taknemmelige over 

for alle kunder og andre interessenter, der har støttet Olympus siden 

virksomhedens grundlæggelse for 100 år siden. Ved ikke at afvige fra vores 

mission om at "gøre menneskers liv sundere, mere sikre og tilfredsstillende" 

vil vi fortsætte med at bidrage til den fotografiske kultur og give glæde ved at 

fange og udtrykke særlige øjeblikke for fotoentusiaster i hele verden." 

 

OM-D E-M1 Mark II Limited Silver Edition: Det samme revolutionærende 

kamera, men i et klassisk kvalitetskameralook 

OM-D E-M1 Mark II er et driftssikkert kamera, der opfylder professionelles 

behov og kan tage højkvalitetsbilleder i forskellige omgivelser kombineret 

med hurtig ydeevne i et kompakt, men robust kamerahus.  

Hvor det oprindelige sorte kamerahus emmer af funktionel skønhed, har det 

sølvfarvede kamerahus derimod et klassisk kvalitetskameralook. 

 

OM-D E-M1 Mark II 
Limited Silver Edition 

> Revolutionært OM-D E-M1 

Mark II i et sølvfarvet 

kamerahus for et klassisk 

kvalitetskameralook 

> Begrænset udgave på 2.000 

stk. på verdensplan for at fejre 

Olympus' 100 års jubilæum 

samt 10-års fødselsdagen for 

deres første MFT-kamera 

> Enestående kompakt og let 

systemdesign med støv- og 

stænktæt samt frostsikker (-10 

°C) ydeevne 

> Indbygget 5-akset 

billedstabilisering med 

kompensationsydelse2 på op til 

6,5 lukkerhastighedstrin 

> Serieoptagelse med høj 

hastighed for at fange 

øjeblikke, der indtræffer på et 

splitsekund, og serieoptagelse 

med 18 fps i AF/AE-sporing 

> Samspillet mellem den hurtige 

TruePic VIII-billedprocessor, en 

20,4 Megapixel Live MOS-

sensor og Olympus' 

anerkendte sortiment af 

M.Zuiko-objektiver med høj 

opløsning giver fremragende 

billedkvalitet 

> Dimensioner: B 134,1 mm x H 

90,9 mm x D 68,9 mm 

> Vægt: ca. 498 g (kun 

kamerahus), 574 g (med batteri 

og SD-kort) 

> Fås fra slutningen af februar 

2019 til en vejledende 

udsalgspris1 på 14.499 kr. (kun 

kamerahus) 



 

 

Hovedfunktioner 

Se detaljerede funktioner i den oprindelige pressemeddelelse for E-M1 Mark 

II og på Olympus' websted på www.olympus.dk 

 

1) Enestående kompakt og let systemdesign med støv- og stænktæt samt 

frostsikker (-10 °C) ydeevne 

2) Indbygget 5-akset billedstabilisering med kompensationsydelse
2
 på op til 

6,5 lukkerhastighedstrin 

3) Serieoptagelse med høj hastighed for at fange øjeblikke, der indtræffer 

på et splitsekund, og serieoptagelse med 18 fps i AF/AE-sporing 

4) Samspillet mellem den hurtige TruePic VIII-billedprocessor, en 20,4 

Megapixel Live MOS-sensor og Olympus' anerkendte sortiment af 

M.Zuiko-objektiver med høj opløsning giver fremragende billedkvalitet 

 

Tilgængelighed og priser 

OM-D E-M1 Mark II kommer i handlen i begrænset antal på kun 2.000 stk. 

på verdensplan fra slutningen af februar 2019 til en vejledende udsalgspris 
1
 

på 14.499 kr.. 

Som alle andre Olympus-kameraer og -objektiver leveres OM-D E-M1 Mark 

II Silver Edition med en gratis udvidet garanti på 6 måneder
3
 ved registrering 

via MyOlympus-platformen på www.my.olympus.eu. 

 

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

websted på www.olympus.dk. 

 
1
Vejledende udsalgspris 

2
Med Sync IS ved brug af optikken M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, brændvidde 

100 mm (35-ækvivalent: 200 mm), billedstabilisering ved halv udløsning: Fra, overholder CIPA-
standard, når korrigering udføres på to akser (Yaw/Pitch). 
3
Seks måneder i tillæg til den lovpligtige garanti i købslandet. 

 

Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller yderligere oplysninger: 

Henrik Friis 

Olympus Danmark A/S 

Tlf.: +45 4473 4700 

E-mail: hf@olympus.dk ‘ 

Helene Borgstrøm 

Olympus Danmark A/S 

Tlf.: +45 4473 4700 

E-mail: helene.borgstroem@olympus.dk  

Om Olympus  

Olympus Europa er hovedkvarteret for hele Europa, Mellemøsten og Afrika 

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

http://www.olympus.dk/
http://www.my.olympus.eu/
http://www.olympus.dk/
mailto:hf@olympus.dk
mailto:helene.borgstroem@olympus.dk


 

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 tilfredsstillende. 

 

Se flere oplysninger på www.olympus.dk  

http://www.olympus.dk/

