
 

PRESSEINFORMATION 

Nyt OM-D E-M5 Mark III: Alt, hvad du behøver for at bryde fri fra både 

begrænsningerne ved omfangsrigt udstyr og grænserne for 

smartphone-fotografering 

Olympus lancerer det længe ventede OM-D E-M5 Mark III: 

Kompakt, let og fuld af avancerede funktioner 

 

Hamburg, 17. oktober 2019 - Blot et par dage efter 100-året for 

virksomhedens grundlæggelse tager Olympus i dag hul på det næste 

kapitel for en af deres mest populære kameramodeller med lanceringen 

af den længe ventede OM-D E-M5 Mark III. Kameraet er designet til at 

være det perfekte valg for fotoentusiaster og semi-professionelle og 

bringer mange af Olympus' mest avancerede billedteknologier ind i et 

meget kompakt og let kamerahus. 

E-M5 Mark III har en vejrforseglet konstruktion, højtydende autofokus 

og et kraftfuldt billedstabiliseringssystem samt alsidige 

optagefunktioner, der leverer fremragende billedkvalitet og en bred 

vifte af kreative muligheder for fotografer og filmskabere. Selv sammen 

med M.Zuiko PRO-objektiver i professionel kvalitet forbliver det 

samlede kamerasystem så lille i størrelse, at det kan tages med overalt. 

 

Med ned til halv størrelse og vægt ift. andre udskiftelige objektivsystemer er 

Olympus' største fordel en fantastisk mobilitet, der opnås i kraft af det 

kompakte og lette kamerasystem, herunder objektiverne. Kombinationen af 

den høje opløsning, det højtydende udvalg af objektiver og kraftfulde 

billedstabiliseringsevner giver billeder og video i skarp, høj kvalitet under en 

række forskellige omstændigheder. Med nogle af de nyeste billedteknologier 

i et meget lille kamerahus repræsenterer det nye OM-D E-M5 Mark III til 

fulde disse fordele. 

 

Avanceret billedteknologi i et ultra-lille, vejrforseglet kamerahus sikrer 

høj billedkvalitet i alle omgivelser 

Alle dele i OM-D E-M5 Mark III er blevet minimeret i et forsøg på at skabe 

det mindst mulige kamerahus. Som et af de mest kompakte og lette 

kameraer i sin klasse kan E-M5 Mark III nemt medbringes på enhver tur, 

selv når det parres med et standard-zoomobjektiv med stor diameter. 

E-M5 Mark III kan prale af en kombination af Live MOS-sensor med 20,4 

megapixel og TruePic VIII højhastigheds-billedprocessor kendt fra Olympus' 

flagskib OM-D E-M1 Mark II samt et nyt, kompakt 5-akset 

billedstabiliseringssystem indbygget i kamerahuset. Når E-M5 Mark III 

parres med M.Zuiko-objektiver med høj opløsning, er kameraet i stand til at 

 

OM-D E-M5 Mark III 

NØGLEFUNKTIONER: 

> Meget kompakt og let 

kamerahus giver mulighed for 

maksimal fleksibilitet under 

fotografering 

> Olympus' anmelderroste 

vejrforsegling sikrer støv-, 

stænk-, & frostsikkerhed 

> 20,4 MP Live MOS-sensor med 

den kendte SSWF-teknologi 

reducerer støv  

> Kompakt, indbygget, 5-akset 

billedstabiliseringsenhed med 

op til 6,5 EV-trin til 

kompensation4
  

> TruPicVIII billedprocessor for 

hurtig respons og unikke 

optagefunktioner  

> 121-punkts AF-system af 

krydstypen til fasedetektion, 

integreret på chippen med 

forskellige AF-punkts-

funktioner og -indstillinger 

> Ikonisk design med 

fremragende ergonomisk 

betjening 

> Mål: B 125,3mm x H 85,2mm x 

D 49,7mm 

Vægt: ca. 366 g (kun 

kamerahuset), 414 g (inkl. 

batteri og SD-kort) 

> Fås i sølv eller sort fra midten 

af november 2019 til en 

vejledende udsalgspris på 9 

999DKK (kun kamerahus) og 

14 999DKK (med M.Zuiko 

Digital ED 12-40mm F2.8 

PRO-objektiv) 



 

tage billeder med minimal støj, selv ved høje ISO-indstillinger, og levere 

fremragende billedkvalitet med minimal forvrængning helt ud til billedets 

kanter. 

Kamerahuset er støv-, stænk-, og frostsikkert, så brugeren kan fokusere på 

resultaterne uden at bekymre sig om 1vejrforholdene. Olympus' 

anmelderroste SSWF (Super Sonic Wave Filter)-teknologi til rensning af 

sensoren reducerer drastisk mængden af støv og snavs, der kan ende på 

billederne eller videoen, ved at vibrere billedsensorens filter 30.000 gange i 

sekundet, når du tænder for kameraet. 

OM-D E-M5 Mark III-kamerahusets ikoniske design minder om det 

oprindelige OM-D, men dets funktionsdygtighed er derudover forbedret med 

tilføjelsen af et forstørret tommelfingergreb på bagsiden, der giver et mere 

fast greb om kameraet.  

 

Autofokus med høj hastighed og høj præcision med 121 AF-punkter af 

krydstypen for øget fokuseringsfrihed 

OM-D E-M5 Mark III er udstyret med Olympus' kendte 121-punkts autofokus 

(AF)-system af krydstypen til fasedetektion, integreret på chippen med 

forskellige fokusmuligheder - både enkeltpersoner og grupper. Fordelene 

ved at bruge AF på tværs af et bredt udsnit af billedet har allerede begejstret 

brugerne af den professionelle model, OM-D E-M1 Mark II. I modsætning til 

autofokus i DSLR-kameraer sker der ingen reduktion af AF-præcisionen, når 

du bruger et hurtigt objektiv. E-M5 Mark III tilbyder fokus med høj præcision 

og høj hastighed fra den største blændeindstilling på alle M.Zuiko-objektiver, 

uanset motivets mønster. Algoritmen er blevet yderligere forbedret i forhold 

til tidligere modeller og forhindrer fokus i at hoppe uventet til baggrunden, 

selv i scener med blandet perspektiv og nære og fjerne motiver. 

For at fange motiver med voldsomme bevægelser - som f.eks. sport eller 

dyreliv - tillader E-M5 Mark III sekvensoptagelse med op til 10 FPS i høj 

hastighed gennem AF/AE-sporing. Sporingsalgoritmen til bevægelige 

motiver bruger AF-information fra både Live View og registrerede billeder for 

at muliggøre hurtig sporing af uforudsigelige bevægelser i motivet samt 

ændringer i motivets hastighed. 

OM-D E-M5 Mark IIIs autofokus' høje hastighed og præcision realiserer den 

særlige MSC (Movie & Still Compatible)-mekanismes fulde potentiale, og 

muliggør hurtig og lydløs autofokus i M.Zuiko-objektiver.  

 

Med en ny, kompakt billedstabiliseringsenhed og en 5-akset 

billedstabilisering indbygget i kamerahuset for høj billedkvalitet 

En ny 5-akset billedstabiliseringsenhed er udviklet for at levere et højt niveau 

af billedstabilisering i et kompakt og let kamerahus. Baseret på oplysninger 

om kamerarystelser fra den følsomme gyrosensor samt billedanalyse styrer 

                                                      
1 Når et vejrforseglet M.Zuiko-objektiv monteres. 

ALSIDIGE 
OPTAGEFUNKTIONER: 

> ”OM-D Movie”-videofunktioner: 

4K og C4K, forskellige IS-

niveauer, 120 FPS-

højhastighedsoptagelse i Full 

HD, mikrofonstik 

> Unik Live Composite-tilstand til 

lysmaleri og stjernespor 

> Pro Capture-tilstand indfanger 

øjeblikke på et splitsekund (op 

til 14 billeder) 

> Tripod High-Res Shot til 50M 

billeder i høj opløsning 

> Fokus Bracketing & Focus 

Stacking til nærbilleder 

ANDRE FUNKTIONER: 

> Stor søger med høj sigtbarhed 

> Mekanisk lukker med høj 

hastighed - 1/8000 sekund 

> Tilpasset tilstand til at gemme 

personlige indstillinger 

> Wi-Fi-billedoverførsel til 

smartphones, tilslutning via 

Bluetooth 

> USB-opladning 

> Anti-flimmer-fotografering og 

scanning for flimmer 

> Scenetilstande og kunstfiltre for 

nemt arbejde og flere kreative 

muligheder 

SPECIFIKT TILBEHØR: 

> EKG-5 eksternt greb 

 



 

TruePic VIII-billedprocessoren præcist billedstabiliseringsenheden og tillader 

lukkertider på op til 5,5-trins-kompensation2. Olympus' anerkendte 

indbyggede billedstabilisering sikrer stabilisering med alle objektiver 

monteret på OM-D E-M5 Mark III. I tillæg til kant- og skift-sløring korrigeres 

rullesløring for optimal understøttelse af håndholdt optagelse. 

Ved at synkronisere de understøttede objektivers indbyggede 

billedstabilisering 3med funktionen til synkronisering af billedstabilisering er 

OM-D E-M5 Mark III i stand til at levere en endnu bedre billedstabilisering på 

op til ca. 6,5 lukkertidstrin til 4kompensation, hvilket gør den perfekt til dunkle 

omgivelser og tele-fotografering. 

 

Udstyret med alsidige og unikke optagefunktioner såsom Live 

Composite, Pro Capture, Focus Bracketing og High Res Shot 

Live Composite til fotografering med lang eksponering 

OM-D E-M5 Mark III er udstyret med Live Composite, der overlapper flere 

skud med samme lukkertid og kun sammensætter lysere sektioner for at 

opfange lysstier. Denne funktion hjælper med at forhindre det almindelige 

fænomen med billeder, der bliver for lyse, når der optages lange 

eksponeringer. Brugere kan kontrollere status for lysstier i realtid ved hjælp 

af Live View. 

 

Pro Capture-tilstand til optagelse af øjeblikke på et splitsekund 

Pro Capture-tilstand gør det muligt at fange scener, der er vanskelige for 

fotografen at time, som f.eks. en fugl, der letter. Pro Capture begynder at 

fotografere i det øjeblik, udløserknappen trykkes halvt ned, med en buffer, 

der kan indstilles til at tage op til 14 billeder i fuld opløsning. Når knappen er 

trykket helt ned, kan man herefter vælge blandt de billeder, der blev taget i 

første instans, i tillæg til de billeder, der blev taget, da man trykkede på 

knappen. 

 

Tripod High-Res Shot til 50M-ækvivalente billeder i høj opløsning 

Tripod High-Res Shot flytter billedsensoren i intervaller af 0,5-pixel, mens 

otte på hinanden følgende billeder tages og derefter smeltes sammen til et 

enkelt 50M-ækvivalent foto i høj opløsning. Denne funktion er perfekt til 

landskabsbilleder, produktfotografering i studie og andre situationer, der 

kræver billeder i høj opløsning. 

 
Focus Bracketing og Focus Stacking til nærbilleder 

                                                      
2 Med M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO-objektivet med en brændvidde på f=40 mm 

(35mm-ækvivalent: f=80mm), der overholder CIPA-standarder på 2 akser (giring og hældning). 
3 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO (pr. 17. 

oktober, 2019) 
4 Med M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO ved en brændvidde på f=100 mm (35 mm-

ækvivalent: f=200mm), halvvejs udløsning af billedstabilisering: Fra, billedhastighed: høj. 

Overholder CIPA-standarder på 2 akser (giring og hældning). 



 

Fokus Bracketing kan fange op til 999 billeder med en enkelt 

lukkeraktivering, mens fokus flyttes en smule mellem hvert skud. Mængden 

af fokusskift kan vælges blandt 10 niveauer, og registrerede billeder kan 

kombineres til et enkelt billede ved hjælp af billedredigeringssoftwaren 

Olympus Workspace. Det er muligt at skabe et enkelt billede med en 

dybdeskarphed, der ikke kan opnås blot ved at bruge en mindre blænde i 

blændeåbningen. 

Focus Stacking-funktionen sammensætter automatisk billeder på E-M5 Mark 

III. Otte billeder med forskellige fokuspositioner sammensættes i kameraet til 

ét foto med en større dybdeskarphed, der er i fokus fra forgrund til baggrund. 

 

Andre funktioner giver mulighed for en omfattende vifte af kreative 

muligheder for fotografer og filmskabere 

OM-D Movie for stabil C4K-videooptagelse 

Oplysninger fra fasedetektering AF-sensoren på chippen bruges til optimal 

fokusering, når du optager video. Hermed kan brugerne optage 4K/30P-

video i høj opløsning. Ved at kombinere den 5-aksede billedstabilisering 

med elektronisk stabilisering bliver det muligt at optage stabil video med 

minimale kamerarystelser. Intet særligt stabiliseringsudstyr kræves, selv når 

man bevæger sig rundt i rask fart. 

 

Stor søger med høj sigtbarhed  

E-M5 Mark III er udstyret med et OLED-display med 2,36 millioner punkter 

og høj kontrast, der giver levende farver og et EVF-system (elektronisk 

søger), der giver minimal forvrængning helt ud til kanten af skærmen. 

Designet gør indramningen af billedet mere præcist, så brugeren kan 

koncentrere sig om at fotografere. Det lange øjepunkt gør det nemt at 

kontrollere den overordnede indramning, selv med briller. 

 

Mekanisk lukker med høj hastighed - 1/8000 sekund 

Kameraet er udstyret med en mekanisk lukker med høj hastighed, der kører 

i en hastighed på op til 1/8000 sekund, hvilket gør det muligt at fotografere 

med en bred blændeindstilling for defokuserings-effekt, selv ved brug af et 

objektiv med stor diameter under lyse udendørsforhold. 

 

Personlig tilstand, der tilpasser kameraet til forskellige fotostilarter 

Denne funktion kan bruges til at gemme hyppigt anvendte 

kameraindstillinger som personlig tilstand (C på funktionsvælgeren). Når 

tilstanden er gemt, kan brugerne blot indstille funktionsvælgeren til C for 

øjeblikkeligt at aktivere og fotografere med de registrerede indstillinger. 

 

 

 



 

Nem Wi-Fi-forbindelse til smartphones via Bluetooth med OI.Share-appen 

Med Bluetooth kan kameraet automatisk tilsluttes til en smartphone blot ved 

at starte smartphone-appen Olympus Image Share (OI.Share) og derved 

overføre registrerede billeder til en smartphone via Wi-Fi. Ved at bruge 

Share Order-funktionen, kan udvalgte billeder på kameraet automatisk 

overføres til en smartphone, når kameraet slukkes. 

 

USB-opladning 

Batteriet i kameraet kan oplades via USB (når du er på farten eller ikke 

bruger kameraet). 

 

Anti-flimmer-fotografering og scanning for flimmer  

Med anti-flimmer-fotografering registrerer kameraet lyskildernes 

flimrehastighed og styrer lukkerens timing ved højeste lysstyrke for at 

reducere variationer i eksponering og farve mellem billederne. Flimmer-

scanning gør det muligt at vælge en passende lukkertid for at reducere 

flimmereffekter. 

 

SCN (Scene)-tilstand og effektfiltre 

I SCN-tilstand kan brugerne blot vælge et af seks temaer og trykke på det 

foto, der minder mest om den scene, de ønsker at indfange, for at aktivere 

de optimale indstillinger. 

E-M5 Mark III er endvidere udstyret med 16 effektfiltre, så brugerne kan tage 

kreative fotos med simple kommandoer. Når man kontrollerer filtereffekten 

på LCD-skærmen, kan brugerne skabe billeder, der er helt deres egne. 

 

Tilgængelighed & pris 

OM-D E-M5 Mark III vil være tilgængelig fra midten af november i sølv eller 

sort til en vejledende udsalgspris 5på 9.999,00 DKK for kamerahuset alene, 

og i forskellige udstyrsversioner som f.eks. med M.Zuiko Digital ED 12-40 

F2.8 PRO-objektiv til en vejledende udsalgspris5 på 14.999,00 DKK eller 

med M.Zuiko Digital ED 12-200 F3.5-6.3-objektiv til en vejledende 

udsalgspris5 på 14.499,00 DKK. 

Ligesom alle Olympus-kameraer og objektiver leveres E-M5 Mark III med en 

gratis 6-måneders-garanti-6forlængelse, når kameraet registreres via 

MyOlympus-platformen på http://my.olympus.eu  

 

Udvalgt tilbehør 

Den nye OM-D E-M5 Mark III er fuldt kompatibel med Olympus' omfattende 

udvalg af Micro Four Thirds-objektiver og tilbehør, herunder skræddersyede 

kameratasker, elektroniske blitz, lydoptagere og mikrofoner samt det gratis 

                                                      
5 Vejledende udsalgspris. 
6 Seks måneder ud over den lovpligtige garanti i købslandet. 

http://my.olympus.eu/


 

billedredigerings- og workflow-software Olympus Workspace og 

smartphone-appen OI.Share. 

 

EKG-5 eksternt greb 

I visse situationer kan fotoentusiaster ønske at tilføje et ekstern greb til OM-

D E-M5 Mark III: EKG-5 grebet leveres med udløserknap og betjeningshjul 

og giver et forbedret greb om kameraet. 

 

Olympus Everyday Camera Rygsæk 

Hvorfor ikke bære OM-D E-M5 Mark III i den nye Olympus Everyday Camera 

Rygsæk? Rygsækken med rullelukning har plads til kamerahuset og mindst 

fem M.Zuiko-objektiver. Tasken er den perfekte ledsager til E-M5 Mark III, 

fordi den fremstillet af vandafvisende materiale og med hurtig adgang til 

indholdet, konfigurerbare indvendige skillevægge, ekstra lommer og rum til 

SD-kort, dokumenter og en lille notesbog. 

 

Mere information på www.olympus.eu/accessories. 

 

Produktspecifikationer kan ændres uden varsel. Se venligst Olympus' hjemmeside på 

www.olympus-europa.com for de nyeste specifikationer.  

 

Ved spørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt venligst: 

Henrik Friis 

Tempovej 48-50 

DK-2750 Ballerup 

Denmark 

E-mail: hf@olympus.dk 

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarter i EMEA-regionen (Europa, Mellemøsten 

og Afrika) for Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Som verdens førende 

producent af optisk og digital præcisionsteknologi har Olympus leveret 

innovative løsninger til de mest avancerede medicinske systemer, digitale 

kameraer samt videnskabelige løsninger i 100 år. Virksomhedens 

prisbelønnede produkter bidrager til at opdage, forebygge og helbrede 

sygdom, drive videnskabelig forskning og dokumentere livet med stor 

kunstnerisk frihed. I hænderne på vores kunder er Olympus' højteknologiske 

produkter med til at gøre menneskers liv sundere, sikrere og mere 

meningsfyldte – i dag og i fremtiden. 

For mere information: www.olympus-europa.com 

 

http://www.olympus.eu/accessories
http://www.olympus-europa.com/
mailto:hf@olympus.dk
http://www.olympus-europa.com/

