
 

PRESSEMEDDELELSE 
Olympus præsenterer nyt kamera til professionel brug med 
imponerende billedkvalitet til trods for en meget let og kompakt 
konstruktion  

Det nye OM-D E-M1 Mark III giver professionelle fotografer 
stort set ubegrænsede muligheder i enhver optagesituation 
 
Ballerup, 12. februar 2020. Olympus præsenterer en ny kameramodel til 
professionel brug, OM-D E-M1 Mark III, som er udviklet med stor 
bevægelsesfrihed for øje. Den sidste nye OM-D-model er udstyret med 
verdens bedste billedstabiliseringssystem med kompensation på 
7,5 lukkertrin1, en ny billedbehandlingsenhed (TruePic IX), meget hurtig og 
præcis autofokusfunktion og diverse helt enestående optagefunktioner. 
Takket være den lette og kompakte konstruktion giver E-M1 Mark III 
praktisk talt ubegrænsede optagemuligheder, uden at det går ud over 
hverken billedkvalitet eller opløsning, og sammen med det store udvalg 
af M.Zuiko-optikker af høj kvalitet betyder det, at professionelle 
fotografer kan gøre alle deres drømme til virkelighed. 
 
Den største fordel ved at vælge et Olympus-kamera er den store 
bevægelsesfrihed, man opnår i kraft af et let og kompakt kamerasystem, der 
kun fylder og vejer halvt så meget som visse andre systemer med udskiftelig 
optik. Kombinationen af de effektive optikker med høj opløsning og de mange 
billedstabiliseringsmuligheder giver skarpe billeder og videoer af høj kvalitet 
i en lang række situationer, og med det nye OM-D E-M1 Mark III får alle 
fotografer, som gerne vil have professionelt, men ikke for tungt udstyr, glæde 
af disse fordele. Kameraet er velegnet til fotografering af enhver art og ideelt 
for fotografer, der er på farten, f.eks. til landskabsbilleder og andre optagelser 
i naturen, men også til portrætbilleder og videoer med håndholdte optagelser. 
 
Høj billedkvalitet som følge af det effektive samspil mellem verdens 
bedste billedstabiliseringssystem og en ny billedbehandlingsenhed 
i et kompakt kamerahus 
Uanset hvilken M.Zuiko-optik E-M1 Mark III kombineres med, er det et 
utroligt let og kompakt kamerasystem, som kan tages med overalt, uden at 
det går ud over den høje billedkvalitet og ydeevne, som professionelle 
fotografer forventer. 

                                                      
1 Med synkroniseret 5-vejs-billedstabilisering. Anvendt optik: M.Zuiko Digital ED 12-100mm 
F4.0 IS PRO. Med en brændvidde på f = 100 mm (35 mm-ækvivalent: f = 200 mm); 
billedstabilisering med udløserknappen trykket halvvejs ned: fra; billedhastighed: høj hastighed. 
Overholder CIPA-standarderne ved korrektion i to retninger (Yaw og Pitch). Oplysningerne var 
korrekte pr. 12. februar 2020. 

 

OM-D E-M1 Mark III 

PRIMÆRE FUNKTIONER OG 

EGENSKABER: 

> Let og kompakt, men ikke desto 
mindre meget robust, kamerahus 
i magnesiumlegering – udviklet 
med stor bevægelsesfrihed 
for øje 

> Verdens bedste 
billedstabiliseringssystem 
med kompensation på op til 
7,5 EV-trin1 

> Olympus' meget roste 
vejrbestandige forsegling, som 
beskytter mod støv, stænk og 
frost 

> Nyudviklet TruePic  
IX-billedbehandlingsenhed 
med lynhurtig respons 
og enestående 
optagelsesfunktioner  

> Live MOS-sensor på 
20,4 megapixels med den 
meget anerkendte SSWF-
teknologi og støvafvisende 
specialbelægning 

> AF-system med on-chip-
faseregistrering med 
121 punkter og sensorer af 
korstypen samt diverse AF-
målfunktioner og -indstillinger 

> Forbedrede ergonomiske 
egenskaber med multivælger 
til hurtigt skift af AF-felt 

> Mål: 134,1 mm (bredde) x 
90,9 mm (højde) x 68,9 mm 
(dybde) 
Vægt: ca. 504 g (kun 
kamerahus), 580 g (med 
batteri og SD-kort) 

> Fås i sort fra slutningen af 
februar 2020 til en vejledende 
udsalgspris på 14.499 kr (kun 
kamerahus), 19.999,- kr (med 
M.Zuiko Digital ED 12-40mm 
F2.8 PRO) og 22.999 kr (med 
ED 12-100mm F4.0 IS PRO) 



 

 
Verdens bedste billedstabiliseringssystem gør det muligt at lave håndholdte 
optagelser i mange forskellige situationer 
Når de understøttede optikkers2 indbyggede billedstabiliseringssystem 
synkroniseres med E-M1 Mark III's indbyggede 5-vejs-
billedstabiliseringssystem, opnår man verdens bedste billedstabilisering med 
kompensation på 7,5 lukkertrin. Denne grad af stabilisering muliggør 
optagelser i mørke omgivelser og superteleoptagelser uden brug af stativ og 
giver dermed fotografer helt nye muligheder. Uden synkronisering sikrer 
kameraets indbyggede billedstabiliseringssystem effektiv billedstabilisering 
ved brug af en hvilken som helst Micro Four Thirds-optik med kompensation 
på op til 7,0 lukkertrin3. 
 
Billedkvalitet i topklasse takket være ny billedbehandlingsenhed, 
TruePic IX, og Olympus' meget roste funktion til optagelse med høj 
opløsning 
Sammen med den nye billedbehandlingsenhed TruePic IX, en Live  
MOS-sensor på 20,4 megapixels og et stort udvalg af M.Zuiko-optikker med 
høj opløsning sikrer 5-vejs-billedstabiliseringssystemet minimal støj, selv ved 
indstillinger med stor følsomhed, og billedkvalitet i topklasse med minimal 
forvrængning helt ud til billedets kant. 
Hvis der er behov for høj opløsning, gør funktionen til håndholdt optagelse 
med høj opløsning på 50 MP det muligt at tage billeder med en opløsning på 
helt op til omkring 50 megapixels uden brug af stativ, og med funktionen til 
optagelse med høj opløsning med stativ kan der tages RAW- og  
JPEG-billeder med ultrahøj opløsning (svarende til cirka 80 megapixels). 
 
Funktionen Live ND muliggør effekter med lang lukkertid uden ND-filter 
Den nye model er også udstyret med den meget populære funktion Live ND, 
som kendes fra OM-D E-M1X. Med denne funktion, som gør det muligt at 
vælge et effektniveau fra ND2 (ét trin) til ND32 (fem trin) og få vist de 
effekter, der opnås med lang lukkertid, i søgeren inden optagelse, er det ikke 
længere nødvendigt at skifte optisk ND-filter til forskellige motiver og 
optikker, og funktionen er særligt effektiv til optikker, hvor det er vanskeligt at 
montere et optisk filter. 
 
  

                                                      
2 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO og M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO  
(pr. 12. februar 2020) 
3 Anvendt optik: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Med en brændvidde på f = 40 mm 
(35 mm-ækvivalent: f = 80 mm); overholder CIPA-standarderne ved korrektion i to retninger 
(Yaw og Pitch) 

MANGE FORSKELLIGE 
OPTAGEFUNKTIONER: 
> "OM-D Movie"-videofunktioner: 

håndholdt 4K- og C4K-
optagelse, OM-Log400, 
forskellige grader af 
billedstabilisering, optagelse 
med høj hastighed (120 bps) 
i fuld HD og lydoptagelse med 
høj opløsning 

> Funktion til håndholdt 
optagelse med høj opløsning 
på 50 MP og funktion til 
optagelse med høj opløsning 
med stativ, som gør det muligt 
at tage billeder med en 
opløsning på hele 
80 megapixels 

> Live ND, som muliggør effekter 
med lang lukkertid uden optisk 
filter 

> Stjernehimmel-AF til billeder af 
stjernehimmelen og avanceret 
ansigts-/øjeprioritet 

> Funktionen Prof. fotografering 
til fotografering af flygtige 
motiver 

> Den enestående funktion 
Live Composite til billeder med 
lyseffekter og stjernespor 

> Funktionerne Fokus-bracketing 
og Hold fokus til nærbilleder 

ANDRE FUNKTIONER OG 
EGENSKABER: 

> Meget robust konstruktion med 
ikonisk design og ergonomisk 
korrekte betjeningsknapper 

> Meget robust og hurtig 
mekanisk lukker, som er testet 
til 400.000 aktiveringer 

> Fire brugervalgsfunktioner til 
lagring af personlige indstillinger 
og et nyt betjeningspanel, som 
lever op til professionelle 
fotografers krav 

> To SD-kortpladser  
(én UHS-II-kompatibel plads) 

> Hurtig billedoverførsel til 
smartphones via wi-fi og 
Bluetooth-forbindelse 

> Mulighed for USB-opladning og 
brug af ekstern strømforsyning, 
når man er på farten 

> Flimmerfri optagelse og 
flimmerscanning 

SPECIALTILBEHØR: 

> HLD-9-batterigreb 



 

Den vejrbestandige forsegling og Olympus' meget roste teknologiske 
løsninger sikrer stor driftsikkerhed – selv i barske omgivelser 
OM-D E-M1 Mark III's robuste kamerahus i magnesiumlegering er 
kendetegnet ved Olympus' meget roste støv-, stænk- og frostsikre 
konstruktion, hvilket gør det muligt at tage billeder overalt under stort set alle 
forhold. 
 
Lynhurtig USB-opladning på farten – selv under optagelse 
Litiumionbatteriet BLH-1 kan oplades helt på blot to timer, når det er sat i 
kameraet og koblet til en strømkilde via USB4. E-M1 Mark III er kompatibelt 
med standarden USB PD (USB Power Delivery), så kameraet kan 
strømforsynes via en ekstern strømforsyning (powerbank). Det gør det 
muligt at tage billeder i længere tid, hvilket især er en fordel, hvis man vil 
tage billeder af stjernehimmelen eller i kolde omgivelser. 
 
Avanceret støvreduktion takket være nyudviklet belægning og meget robust 
lukkerenhed  
Med Olympus' avancerede SSWF-teknologi (Super Sonic Wave Filter-
teknologi), som effektivt fjerner støv og snavs ved at udsætte 
billedsensorfilteret for en acceleration på flere tusind G5 30.000 gange i 
sekundet, og den nyudviklede sensorbelægning, som blev introduceret med 
OM-D E-M1X, er der ingen risiko for, at snavs sætter sig fast på sensoren, 
og problemet med pletter på billeder reduceres derved til en tiendedel af det 
omfang, der kendes fra traditionelle modeller. 
Den robuste lukkerenhed i E-M1 Mark III er testet til 400.000 aktiveringer6, 
og en så stor driftsikkerhed kan selv professionelle fotografer, som bruger 
lukkeren konstant, være tilfreds med. 
 
  

                                                      
4 Ved USB-opladning med batteriholderen HLD-9 monteret er det kun batteriet i kamerahuset, 
der oplades. Der er ingen opladningsfunktion med strømforsyning fra AC-adapteren AC-5  
(via HLD-9) 
5 Til sammenligning udsættes formel 1-kørere for omkring 5 G. 
6 I henhold til Olympus' testbetingelser. 



 

Autofokus med høj hastighed og stor præcision, den innovative 
funktion Stjernehimmel-AF og avanceret AF med ansigts-/øjeprioritet 
OM-D E-M1 Mark III er udstyret med et AF-system med on-chip-
faseregistrering med 121 punkter og sensorer af korstypen, hvilket giver et 
bredt fokusområde med en lodret dækning på 75 % og en vandret dækning 
på 80 % af skærmen. I kraft af en avanceret AF-algoritme er det med denne 
funktion muligt at fokusere kontinuerligt og meget præcist på motiver i hurtig 
bevægelse, og i modsætning til hvordan det forholder sig med DSLR-
kameraer, er der ingen forringelse af AF-præcisionen ved brug af en optik 
med høj hastighed. E-M1 Mark III udmærker sig med andre ord ved meget 
præcis fokusering, som gør det muligt at udnytte selv meget store optikker 
fuldt ud, f.eks. optikker med en maksimal blændeåbning på f1.2. 
Der er mulighed for AF/AE-sporing under serieoptagelse med en maksimal 
hastighed på 18 bps, uden at det går ud over pixeltallet (20,4 megapixels). 
og motivet kan også ses i søgeren, hvilket gør sporingen endnu mere 
præcis. 
 
Multivælger til hurtigt skift af AF-felt uden forstyrrelser som følge af samtidig 
billedkomposition i søgeren 
Multivælgeren, som svarer til den, der blev introduceret med E-M1X, giver 
mulighed for hurtigt at skifte AF-felt med tommelfingeren, mens man bruger 
søgeren. Takket være muligheden for at skifte AF-felt med multivælgeren 
under serieoptagelse kan der fokuseres præcist på motivet, selv når det 
bevæger sig uforudsigeligt, hvilket man eksempelvis ofte kommer ud for, når 
man skal tage billeder af dyr i naturen. Der er også tilføjet en ny indstilling, 
AF target loop, som kan bruges til at fastfryse AF-målet i den ene side af 
skærmen eller flytte det til den modsatte side, alt efter hvad man 
foretrækker. 
 
Avanceret AF med ansigts-/øjeprioritet  
Funktionen AF med ansigts-/øjeprioritet, som automatisk registrerer og 
fokuserer på ansigter og øjne på motivet, er nu blevet endnu mere 
avanceret. Den nye billedbehandlingsenhed TruePic IX udmærker sig ved 
større kapacitet og bedre AF-algoritmer, hvilket sikrer bedre registrering af 
små ansigter og øjne samt stabil fokusering på motivet, selv i situationer, 
hvor det førhen var vanskeligt at opnå præcis ansigtsregistrering (f.eks. ved 
fokusering på ansigter fra siden). Det er nu også muligt at vælge ansigter 
ved hjælp af knapperne eller berøringsfunktionerne, når der tages 
stillbilleder eller optages video, og registreringsfunktionen kan slås til og fra 
med et enkelt tryk på en knap. Sammen med de mange videofunktioner gør 
denne funktion E-M1 Mark III til et ideelt kamera for vloggere. 
 



 

Den nye funktion Stjernehimmel-AF muliggør ultrapræcis autofokusering ved 
fotografering af stjernehimmelen  
Den nye funktion Stjernehimmel-AF i OM-D E-M1 Mark III er en sand 
revolution for alle dem, der gerne til tage billeder af stjernehimmelen. Inden 
for dette område er der pr. tradition blevet benyttet manuel fokusering, men 
nu er der udviklet en ny algoritme, som muliggør ultrapræcis autofokusering 
på selv de allermindste stjerner på nattehimmelen. Der kan vælges mellem 
to indstillinger, når man bruger Stjernehimmel-AF. Den ene er 
Hastighedsprioritet (standardindstillingen), hvor fokuseringshastigheden 
prioriteres, så der kan foretages lynhurtig autofokusering. Takket være det 
effektive billedstabiliseringssystem gør denne funktion det muligt at lave 
håndholdte optagelser af stjernehimmelen ved brug af vidvinkeloptik. Den 
anden indstilling, Nøjagtighedsprioritet, hvor der anvendes finjusteret 
fokusscanning, er det optimale valg, når der skal tages billeder af specifikke 
stjerner med teleoptik. 
 
Udstyret med en lang række optagefunktioner til kreative fotografer, 
heriblandt Prof. fotografering og håndholdt 4K-videooptagelse 
Funktionen Prof. fotografering til forevigelse af flygtige og uforudsigelige 
motiver 
Funktionen Prof. fotografering gør det muligt at forevige vanskelige motiver 
såsom fugle i flugt. Med Prof. fotografering starter optagelsen, så snart 
lukkerknappen trykkes halvvejs ned, med en buffer, der kan indstilles til op til 
35 RAW-billeder eller billeder i fuld opløsning. Når knappen trykkes helt ned, 
kan der vælges mellem de billeder, der blev taget, mens funktionen var 
aktiveret. 
 
Der er nu nem adgang til funktionen Live Composite via B-tilstand på 
programhjulet 
OM-D E-M1 Mark III er udstyret med funktionen Live Composite, som gør 
det muligt at optage lysspor ved overlapning af billeder, der er taget med 
samme lukkertid, så der opnås et kompositbillede, som er sammensat ved 
brug af de lyseste billedsektioner. Denne funktion er med til at modvirke det 
hyppigt forekommende problem med for lyse billeder ved brug af lange 
eksponeringer. Lyssporenes udvikling kan tjekkes i realtid ved hjælp af 
Live View. Med B-tilstand på programhjulet er det nu endnu lettere at få 
adgang til og konfigurere Live Composite, Live Bulb og Live Time. 
 
  



 

"OM-D Movie" giver mulighed for håndholdt 4K/C4K-optagelse med effektiv 
billedstabilisering 
E-M1 Mark III er udstyret med en IS-funktion, der er specialudviklet til 
videooptagelse. Elektronisk stabilisering kombineret med kameraets 
indbyggede 5-vejs-stabiliseringssystem sikrer effektiv billedstabilisering, 
hvilket især er en fordel, når man optager video. Det gør det muligt at lave 
håndholdte videooptagelser uden brug af stativ eller lignende udstyr til 
stabilisering, selv ved optagelse i formater med høj opløsning, f.eks. 4K eller 
Cinema 4K (C4K), hvor der er stor risiko for kamerarystelser. 
 
Log-videooptagelse muliggør farvegraduering 
Denne model understøtter OM-Log400-optagelse, som gør det muligt at lave 
optagelser uden tab af skygge- og højlysdetaljer samt at tage billeder med 
farvegraduering. Modellen er også udstyret med funktionen View Assist, 
som konverterer farvepaletten til det, der svarer til fuld HD-standarden 
BT.709, ved billedvisning, så det bliver lettere at se Live View-billeder. 
 
Lydoptagelse med høj opløsning i krystalklar professionel kvalitet via  
PCM-optageren LS-P4 
Når Olympus-lydoptageren LS-P4 kombineres med en ekstern 
mikrofon/optager, bliver der endnu bedre betingelser for at lave 
videooptagelser med fremragende lyd med høj opløsning i høj kvalitet. 
Med denne konfiguration kan man f.eks. vælge at placere LS-P4 tæt på 
motivet eller ændre mikrofonens optagelsesretning og zoome ind på 
lydkilden, når man optager video. 
Med den nye LS-P4-firmwareversion 1.10, som frigives samtidig med 
lanceringen af OM-D E-M1 Mark III, bliver der adgang til funktionerne  
Slate-tone, som bruges ved redigering af lydfiler, og Testtone, som bruges 
til justering af optageniveauet.  
 
Olympus-apps og -software sikrer nemmere optagelse og optimal 
datastyring 
Smartphoneappen Olympus Image Share (OI.Share) 
Smartphoneappen OI.Share, som kan bruges til at oprette wi-fi-forbindelse 
til kameraet, importere optagelsesdata på en smartphone og fjernbetjene 
kameraet via en smartphone, kan nu også bruges til opdatering af OM-D 
E-M1 Mark III-kameraets firmware samt backup og gendannelse af 
kameraindstillingerne. 
 
  



 

Billedredigeringssoftwaren Olympus Workspace 
Olympus Workspace kan bruges til professionelle opgaver såsom 
behandling og redigering af RAW-billeder og giver en lang række muligheder 
med hensyn til skærmlayout osv. Når OM-D E-M1 Mark III er sluttet til en 
computer via USB, giver Olympus Workspace mulighed for lynhurtig 
behandling af RAW-billeder ved hjælp af den nye billedbehandlingsenhed 
TruePic IX, og man kan også vælge redigeringsfiltrene Clarity og Dehaze for 
at gøre billeder af eksempelvis stjernehimmelen endnu mere udtryksfulde. 
Olympus Workspace version 1.3, som frigives samtidig med lanceringen af 
OM-D E-M1 Mark III, gør det nemt at erstatte lydfilerne fra den video, man 
har optaget, med højopløst lyd, der er optaget ved brug af LS-P4/LS-100-
funktionen Slate-tone under videooptagelsen.  
 
Kamerastyringssoftwaren Olympus Capture 
Denne kamerastyringssoftware til computere understøtter 
højhastighedskommunikation med en båndbredde på 5 GHz og gør det 
muligt at importere optagelsesresultater via wi-fi uden brug af USB-
forbindelse, og den lever dermed op til de krav, der stilles i forbindelse med 
atelierfotografering. 
 
Tilgængelighed og priser 
OM-D E-M1 Mark III fås fra slutningen af februar med sort kamerahus til en 
vejledende udsalgspris7 på 14.499 kr og i forskellige kitversioner med 
optikken M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO til en vejledende udsalgspris7 
på 19.999 kr eller M.Zuiko Digital ED 12-100 F4.0 IS PRO til en vejledende 
udsalgspris7 på 22.999 kr. 
E-M1 Mark III kan forudbestilles med et særligt introduktionstilbud fra og 
med dags dato (12. februar) hos udvalgte forhandlere via Olympus' 
netbutik. 
Forgængeren, E-M1 Mark II, sælges parallelt hermed til en ny vejledende 
udsalgspris7 på EUR 1.499,00 (kun kamerahus) eller EUR 2.199,00 for et kit 
med optikken ED 12-40 F2.8 PRO. 
Ligesom alle øvrige Olympus-kameraer og -optikker leveres E-M1 Mark III 
med en gratis garantiforlængelse på seks måneder8 ved registrering via 
MyOlympus-platformen på http://my.olympus.eu  
 
  

                                                      
7 Vejledende udsalgspris. 
8 Seks måneder ud over den lovpligtige garanti i købslandet. 

https://shop.olympus.eu/index.html
https://shop.olympus.eu/index.html
http://my.olympus.eu/


 

Udvalgt tilbehør (skal købes separat) 
Det nye OM-D E-M1 Mark III er kompatibelt med hele Olympus' store udvalg 
af Micro Four Thirds-optikker og -tilbehør, heriblandt skræddersyede 
kameratasker, elektroniske flashes, lydoptagere og mikrofoner samt den 
gratis billedredigeringssoftware Olympus Workspace og smartphoneappen 
OI.Share. 
 
Vejrbestandig batteriholder HLD-9 
Batteriholderen HLD-9 har en støv-, stænk- og frostsikker konstruktion og 
kan anvendes i både lodret og vandret stilling. HLD-9 kan bruges ved 
optagelse af motiver, hvor der ofte skiftes mellem lodret og vandret stilling, 
eller når der er behov for at tage mange billeder, og den kan nemt 
afmonteres, når der ikke er brug for den. Der kan tages op til 840 billeder8 
med ét litiumionbatteri BLH-1 i kameraet og ét i HLD-9. 
 
Stødabsorberingsadapter SM2 
Den nye stødabsorberingsadapter SM2 absorberer kamerastøj, når LS-P4 
er monteret på kameraets tilbehørssko. Adapteren modvirker vibrationer og 
driftsstøj fra kameraet og gør det derved muligt at lave videooptagelser med 
lyd i højere kvalitet. 
 
Lydkabel KA335 
Det nye lydkabel KA335 til sammenkobling af kameraet og en optager er af 
meget høj kvalitet. Det snoede kabel med L-formet stik sikrer nem tilslutning 
til OM-D E-M1 Mark III eller andre kompatible kameramodeller. 
 
Flere oplysninger kan fås på adressen www.olympus.dk/accessories. 
 
Der tages forbehold for ændring af tekniske data uden varsel. De seneste specifikationer kan 

ses på Olympus' hjemmeside på adressen www.olympus.dk.  

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Henrik Friis 
Tlf.: 40844363 
E-mailadresse: henrik.friis@olympus.dk 
 
  

                                                      
8 Testet i henhold til CIPA-standarden 

http://www.olympus.eu/accessories
http://www.olympus.dk/


 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarter for regionen Europa, Mellemøsten og 
Afrika (EMEA) for Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Olympus er en af 
verdens førende producenter af optisk og digital præcisionsteknologi og har 
i de seneste 100 år udviklet innovative løsninger til teknisk avancerede 
medicinske systemer, digitalkameraer og videnskabeligt udstyr. 
Virksomhedens prisbelønnede produkter spiller en væsentlig rolle i 
forbindelse med registrering, forebyggelse og behandling af sygdomme, 
videnskabelig forskning og dokumentation af tilværelsen i alle dens 
afskygninger med kunstnerisk frihed. Olympus' højteknologiske produkter 
giver med andre ord kunderne et sundere, sikrere og mere udbytterigt liv – 
både nu og i fremtiden. 

Flere oplysninger: www.olympus-europa.com 

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

	OM-D E-M1 Mark III PRIMÆRE FUNKTIONER OG EGENSKABER:
	MANGE FORSKELLIGE OPTAGEFUNKTIONER:
	ANDRE FUNKTIONER OG EGENSKABER:
	SPECIALTILBEHØR:

