
 

PRESSEINFORMASJON 

Nyeste Olympus PEN har forbedrede berøringsskjermoperasjoner og 

kameravekking via appen for å se de siste bildene 

Nye Olympus PEN E-PL9: Kameraet som setter deg i 

kontakt med din kreative side 

 

Oslo, 7. februar 2018 – Samtidig som et økende antall mennesker 

oppdager gleden ved fotografering gjennom telefonene sine, kan en 

progresjon til et kamera være mer enn bare litt skremmende. 

NyeOlympus PEN E-PL9 har et misunnelsesverdig utseende og 

utmerket byggekvalitet, og gir et hopp i kvaliteten og en kreativ kontroll 

som vanligvis bare er tilgjengelig i større enheter. Det gjør også 

overgangen mye mindre smertefull at det er tilgang til den nye 

avanserte fotomodusen via berøringsskjermen. 

 

Små dimensjoner gjemmer et allsidig utvalg av fotografiske uttrykk 

som forsterkes ytterligere gjennom kompatibilitet med Olympus’ 

anerkjente serie med mer enn 20 M.Zuiko-objektiver, for eksempel 

fantastiske M.Zuiko Digital 45mm F1.8 for portretter som kombinerer et 

flatterende perspektiv med vakker naturlig bokeh. 

 

Filmfans kan nå dra nytte av innebygget stabilisert, slørfrie 4K-filmer, 

mens den nye innebygde blitsen sikrer at E-PL9-brukere alltid er klare 

til å legge til litt ekstra lys. Alle som knapt kan vente med å dele sine 

nye mesterverk online, kan dra nytte av den nye kombinasjonen 

Bluetooth og Wi-Fi-tilkobling til smarttelefoner. 

 

Olympus PEN E-PL9 kamerahus kommer i hvitt, sort og brunt, og vil 

være leveringsklart fra midten av mars 2018 (se nedenfor for valg og 

priser).  

 

Det handler om å uttrykk seg 

Når et kamera kommer med nye kreative muligheter følger det altfor ofte et 

skremmende menysystem på kjøpet. Olympus PEN E-PL9 søker å bryte 

ned disse barrierene, og du kan gradvis starte reisen med fotografiske 

eksperimenter via berøringsskjermvalg av kreative programmer før du går 

videre til mer tradisjonelle innstillinger. 

Velg AUTO-modus for å la kameraet identifisere mange ulike fotografiske 

situasjoner fra ansikter til grupper, inkludert  bevegelse. Velg den beste 

innstillingen for deg i løpet av et øyeblikk. Føler du behov for å justere er det 

ingen grunn til bekymring – en berøringsskjerm med skyvekontroller lar deg 

justere lysstyrke, farge og kontrast i tillegg til andre vanlige innstillinger. r. Alt 

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Hva er nytt: E-PL9 vs. E-PL8 

> Avansert fotograferingsmodus 

(AP) for raskere tilgang til 

kreative fotomoduser 

> Ny grafisk berøringsskjerm 

med aktivering av kunstfiltre, 

AP og Scene (SCN)-moduser 

for enklere og raskere bruk  

> Kombinert Bluetooth- og Wi-Fi-

tilkobling for raskere og enklere 

bildeoverføring til 

smarttelefoner 

> Innebygget blits for å fange 

motiver ved svake lysforhold – 

med minimal uskarphet 

> 4K 30P-video med muligheter 

for å hente ut stillbilder 

> Nye Bleach Bypass- og Instant 

Filmkunst-filtre 

> 121 AF-punkter med 

gruppefokus for mer avansert 

bevegelsesdeteksjon og 

fokusnøyaktighet 

> TruePic VIII-prosessor som 

også brukes i OM-D E-M1 

Mark II, gir bedre lysfølsomhet 

for forbedret total bildekvalitet i 

et bredere spekter av 

lysforhold 

> Større grep og modusbryter 

med raffinert og eksklusiv finish 

i metall og skinn  

> Tilgang til gratis utvalg av «Slik 

gjør du det»-videoguider via 

Olympus OI.Share-appen 



 

dette kommer i et svært lite og lett kamerahus som gir både en tradisjonell 

og moderne følelse. 

 

Kunst ikke bare for kunstens skyld 

Olympus var en pioner da kunstfiltre ble lansert langt tilbake. Nå bringer 

berøringsskjermen dem til liv på en ny måte, og gjør det enklere å 

sammenligne effektene live på skjermen enn noensinne. Foruten Bleach 

Bypass, er også Instant Film ny på listen over de nå 16 kunstfiltrene – et 

nostalgisk nikk til de overdrevne fargene i de første kompaktkameraene. 

Bruk dem i dagslys og effektene blir subtile. Bruk dem med blits om kvelden 

på mennesker og et potensielt kjedelig motiv blir forvandlet: Mørkere 

områder blir grønne og huden får en varm glød, et bilde er skapt som har et 

moderne preg med en nostalgisk følelse. 

 

På grunnlag av dette har Olympus også gjort tilgangen til scenemoduser 

tilgjengelige via berøringsskjermen. Bare dobbeltklikk på bildet som er 

nærmest det du har i tankene dine, og kameraet velger de riktige 

innstillingene. Den nye Avanserte fotomodusen (AP) er en nyskapende 

tilgang til enklere kreativ kontroll. Olympus banebrytende teknikker som Live 

Composite ble ofte gjemt dypt i kameraets menyer, og ble ofte liggende 

uoppdaget. Vil du ta et bilde av vennen din som lager et lysmaleri foran en 

opplyst bygning om natten? Før var dette nesten umulig, nå er det bare å 

trykke på ikonet i AP-modus, sett E-PL9 på en solid overflate og sette i 

gang. Utforsk gleden ved flere eksponeringer, HDR, sveipepanorama eller 

fokusbracketing – en teknikk som er skapt for nærbilder. 

 

En læringsprosess 

Ett nytt sett med «Slik gjør du det»-guider på den gratis OI.Share-appen, 

som viser håndtering av den trådløse overføringen av bilder fra kamera til 

telefon, gir nyttige tips om bruken av E-PL9. Når vi snakker om 

bildeoverføring: E-PL9 kombinerer Bluetooth LE med Wi-Fi for å sikre at 

kameraet alltid er koblet til smarttelefonen din, selv når det «sover». Vil du 

se og importere noen bilder du nettopp har tatt, men du har allerede lagt 

kameraet tilbake i bagen din? Ikke noe problem. Åpne appen og vekk opp 

kameraet uten å ta det ut og slå det på. 

 

Kvalitet gjennom teknologi 

Hva har E-PL9 i ermet som kan hjelpe deg med å la bildene dine skille seg 

ut fra mengden? En annen banebrytende Olympus-innovasjon, er 

bildestabilisering (IS) i kamerahuset. Dette systemet er koblet med den 

raske TruePic VIII-bildeprosessoren fra det anerkjente Olympus 

kameraflaggskipet OM-D E-M1 Mark II, noe som gjør at kameraet kan velge 

høyere lukkerhastigheter* som ytterligere forbedrer sjansene for skarpe 

resultater under utfordrende forhold. 

 

E-PL9-kunden  

> E-PL9-kunden ønsker å utvikle 

sine fotografiske ferdigheter, 

men foretrekker å gjøre det 

enklere for seg ved å bruke 

berøringsgrensesnittet og auto 

til å begynne med, før de går 

videre til mer manuell kontroll 

> Størrelse og vekt er viktig, i 

likhet med høy kvalitet og bra 

utseende på kameraet som 

gjør at de vil ta det med overalt 

og være kreative 

> Deling av resultater er svært 

viktig, så trådløs 

bildeoverføring er en viktig 

faktor 

 

E-PL9 hovedspesifikasjoner 

> 16 MP CMOS-sensor 

> TruePic VIII bildeprosessor 

> 121 punkts AF-område for 

forbedret nøyaktighet  

> 4K 30P-video med muligheter 

for å hente ut stillbilder  

> Innebygd WiFi som muliggjør 

OI.Share app-kompatibilitet for 

fjernkontroll og deling via 

smarttelefon 

> Bluetooth LE for «kontinuerlig» 

tilkobling og mer sømløs 

bildeoverføring  

> Full trådløs kontroll av 

kameraet via smarttelefon, 

inkludert fjernkontrollopptak 

> Berøringsskjerm som tippes 

ned og ut 

> Dimensjoner: B 117,1 mm x H 

68 mm x D 39 mm 

> Vekt: 332 g (kun hus)  

> www.olympus.no/pen 

http://www.olympus.no/pen


 

Kamerabrukere har lenge vært i stand til å velge det motivet de vil ha i fokus, 

men å kunne berøre motivet på skjermen er mye mer intuitivt. Velg mellom å 

trykke for å fokusere eller trykke for å ta bilde (du kan også slå den av). 

Skapt for nærbilder, tilt  skjermen og berør  der du vil ha fokuspunktet og du 

vil på en enkel måte kunne komponere bildet direkte på skjermen.  Med nå 

121 AF-punkter som dekker det meste av bildeområdet, kan brukerne 

fokusere hvor som helst på skjermen. 

 

Lære å elske objektiver 

Et systemkamera er helt avhengige av objektivene som er tilgjengelige for å 

kunne tilpasses et stadig voksende bruksområde. Mange nåværende 

Olympus PEN-brukere går rett på portrettobjektivet M.Zuiko Digital 45mm 

F1.8. Hvorfor? Hvis du er vant til å ta portretter med telefoner eller 

kompaktkamera, har objektivene ofte en videre vinkel for å være mer 

fleksible. Dessverre for det menneskelige ansiktet har vidvinkler en tendens 

til å forvrenge karaktertrekk. Et klassisk portrettobjektiv som 45mm F1.8 

jevner ut perspektivet, noe som gir et mer flatterende resultat. Ved stor  

blenderåpning vil du også få en naturlig uklar bakgrunn (bokeh).Dette er noe 

telefoner prøver å etterligne, men ett bilde tatt med det riktige objektivet vil 

vise en kvalitetsforskjell og skille seg ut. 

Et område hvor et systemkamera virkelig utmerker seg er det å komme 

nærmere motivet: makrofotografering. Prøv vårt allsidige «universal»  

makroobjektiv M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro sammen med E-PL9. 

Det åpner opp for en helt ny verden når det gjelder å fange opp detaljer i 

smykker, mat, materialer eller blomster. 

 

I tillegg til dagens mer enn 20 Olympus M.Zuiko-objektiver er det mulig å 

bruke hundrevis av eldre objektiver via forskjellige adaptere. 

 

Utvidet garanti og fotograferingstips på MyOlympus 

Olympus PEN E-PL9 er en del av det omfattende systemet for eventyrlystne 

mennesker som har fotograferingsambisjoner de ønsker å oppfylle. Den 

gunstige prisen inkluderer en gratis garantiforlengelse på seks måneder**  

om duregistrerer kameraet via MyOlympus online plattform. 

www.my.olympus.eu. 

 

Settalternativer, priser og tilgjengelighet 

 
> Olympus PEN E-PL9 hus til veiledende utsalgspris 5999 kr ***fra 

midten av mars 2018 

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

Pancake-objektiv til veiledende utsalgspris 7499 kr  *** fra midten av 

mars 2018 

 

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


 

Tilgjengelige tilbehør (selges separat) 

 

> Det er for øyeblikket mer enn 20 Olympus M.Zuiko-objektiver som 

passer alle typer kreative behov, fra supervidvinkelobjektiver til 

teleobjektiver for fotografering av dyreliv. Finn ut mer på 

www.olympus.no/lenses 

> Det er et bredt utvalg av stilig motetilbehør fra mønstrede stropper til 

kameravesker i skinn og stilige objektivposer. Fullstendig informasjon på 

https://www.olympus.no/site/no/c/cameras_accessories/pen_om_d_

cameras_accessories/fashion_accessories/index.html  

Sjekk også ut PENGeneration-bloggen vår på www.my.olympus.eu/PEN-

Generation for mer informasjon om Olympus PEN-funksjoner og –tilbehør, 

samt@olympus_pengeneration på Instagram. 

 
Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Sjekk ut Olympus-nettstedet 

www.olympus.nopen for de siste spesifikasjonene. 

* Olympus PEN E-PL9 AUTO-modus kan nå bruke 6400 ISO (E-PL8 3200) for ett helt trinn raskere 

lukkerhastighet uten tap i bildekvalitet 

** Seks måneder i tillegg til den lovbestemte garantien i landet der produktet ble kjøpt 

*** Veil. utsalgspris 

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte: 

Juliane Hval Holmedahl 

Olympus Norge 

Tlf.: +47 40554155 

E-post: juliane.holmedahl@olympus.no  

 

Om Olympus 

Olympus Europa er hovedkvarteret for Europa, Midtøsten  

og Afrika (EMEA) for Olympus Corporation i Tokyo. Olympus er en av 

verdens  

ledende produsenter innen optisk og digital presisjonsteknologi,  

og leverer nyskapende løsninger for toppmoderne medisinske  

systemer, digitale kameraer og vitenskapelige løsninger. Selskapets 

prisbelønte produkter spiller en viktig rolle for å påvise, forebygge og  

behandle sykdommer, drive vitenskapelig forskning og dokumentere livet 

med  

kunstnerisk frihet. I kundenes hender bidrar Olympus’ høyteknologiske  

produkter til å gjøre menneskers liv sunnere, tryggere og mer 

tilfredsstillende. 

 

Du kan lese mer på http://www.olympus-europa.com 

http://www.olympus.no/lenses
https://www.olympus.no/site/no/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/fashion_accessories/index.html
https://www.olympus.no/site/no/c/cameras_accessories/pen_om_d_cameras_accessories/fashion_accessories/index.html
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.nopen/
http://www.olympus-europa.com/

