
 

PRESSINFORMATION 

Olympus introducerar den nya kameran för yrkesfotografer som ger 

enastående bildkvalitet samtidigt som den är förvånansvärt kompakt 

och lätt  

Med den nya OM-D E-M1 Mark III kommer yrkesfotografer i 

princip inte kunna uppleva några gränser, oavsett 

fotograferingssituation 

 

Stockholm, 12 februari 2020 – Olympus presenterar en ny 

kameramodell för yrkesfotografer, byggd för enastående rörlighet: OM-

D E-M1 Mark III. Den senaste OM-D-modellen har världens bästa 

stabilisatorsystem med 7.5 slutartidstegs kompensation1, en ny 

bildprocessor (TruePic IX), extremt precis och snabb autofokus, 

samt olika unika fotograferingsmöjligheter. 

Med sin kompakta och lätta design omdefinierar E-M1 Mark III smidig 

fotografering utan att kompromissa med högupplöst kvalitet eller 

fotograferingsprestanda. I kombination med den omfattande serien 

högkvalitativa M.Zuiko-objektiv sätter denna kamera i princip inga 

gränser för yrkeskreatörer att uppfylla deras visioner. 

 

Med nästan halva storleken och vikten av andra utbytbara objektivsystem är 

Olympus största fördel en fantastisk rörlighet tack vare det lätta och kompakta 

kamerasystemet, inklusive objektiv. Kombinationen av deras höga upplösning, 

högpresterande objektivuppsättning, och kraftfulla stabilisator, ger knivskarpa 

bilder och filmer med hög kvalitet i en mängd olika scener. Den nya OM-D E-M1 

Mark III gör dessa fördelar åtkomliga för alla fotografer som letar efter 

yrkesutrustning utan att vägas ner av tung utrustning. Kameran är väl lämpad 

för all slags fotografering, men dess möjligheter gör den extra användbar när 

man är ute och reser, exempelvis för fotografering av natur och vilda djur, 

landskap, porträtt, samt för "run-and-gun"-filmskapare. 

 

Hög bildkvalitet tack vare världens bästa stabilisator och en ny 

bildprocessor i ett kompakt kamerahus. 

Tack vare att den är enastående kompakt och lätt för att vara ett 

kamerasystem för yrkesfotografer, ger hela E-M1 Mark III-systemet 

(inklusive valfritt M.Zuiko-objektiv) superb rörlighet samtidigt som den 

erbjuder hög bildkvalitet och den höga prestanda som krävande 

yrkesfotografer förväntar sig. 

                                                      
1 Med 5-axlad sync IS. Använt objektiv: M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO.  

Vid ett fokusavstånd på 100 mm (motsvarande 35 mm: f=200 mm), släpp stabilisator halvvägs: 

Av, BPS: hög hastighet. Uppfyller CIPA-standarder när korrigerad på 2 axlar (Yaw och Pitch). 

Uppdaterad 12 februari, 2020. 

 

OM-D E-M1 Mark III 

Huvudegenskaper: 

> Kompakt och låg vikt, men 

samtidigt ett kamerahus i rå 

magnesiumlegering för 

överlägsen rörlighet 

> Världens bästa stabilisator med 

upp till 7,5 EV-stegs 

kompensation1 

> Olympus välkända vädertätning 

garanterar damm-, stänk- och 

fryssäkerhet 

> Ny TruePic IX bildprocessor för 

hög reaktionshastighet och unika 

fotograferingsfunktioner  

> 20.4 MP Live MOS-sensor med 

den välkända SSWF-tekniken 

och speciell beläggning för 

dammreducering 

> 121-point-all-cross-type-on-chip 

fasdetektering AF-system med 

olika AF mållägen och 

inställningar 

> Förbättrad ergonomi med flerval 

för snabbt byte av AF Area 

> Dimensioner: B 134,1 mm x H 

90,9 mm x D 68,9 mm 

Vikt ungefär. 504 g (endast 

kamerahus), 580 g (med batteri 

och SD-kort) 

> Tillgänglig i svart från slutet av 

februari 2020 till ett 

rekommenderat pris på 19 900kr 

(endast kamerahus), 26 990kr 

(med M.Zuiko Digital ED 12-

40mm F2.8 PRO) och 30 990 

(med ED 12-100mm F4.0 IS 

PRO) 



 

Världens bästa stabilisator möjliggör handhållen kamera i en rad olika 

scenarios. 

Vid synkronisering av stabilisatorn i objektivet, hos de objektiv som stöder 

detta2, med den 5-axlade stabilisatorn i kamerahuset, uppnår E-M1 Mark III 

världens bästa stabilisatorprestanda på 7.5 slutarhastighetssteg som 

kompensation med 5-xlad sync IS. Denna nivå av stabilisering möjliggör 

fotografering på mörka platser och vid supertelefotofotografering, utan att 

använda ett stativ, vilket öppnar upp helt nya möjligheter för fotografer och 

filmskapare. Utan sync IS garanterar stabilisatorn i kamerahuset stabilisator 

oavsett anslutet Micro Four Thirds-objektiv upp till 7.0 slutarhastighetssteg 

som kompensation3. 

 

Bildkvalitet i toppklass tack vare den nya bildbehandlingsprocessorn 

TruePic IX och Olympus uppmärksammade funktion Högupplösningsbild 

I kombination med den nya bildbehandlingsprocessorn TruePic IX, en 

20.4 Megapixel Live MOS-sensor, samt en omfattande serie M.Zuiko-

objektiv med hög upplösning, garanterar den 5-axlade IS minimalt ljud, 

även vid inställningar med hög känslighet och bästa bildkvalitet med 

minimal distorsion ända ut i bildens kanter. 

För användare som behöver högre upplösning gör funktionen 50MP 

Handhållen kamera med Högupplösningsbild det möjligt att ta bilder med 

ungefär 50 megapixel utan att använda ett stativ. Funktionen Stativ 

Högupplösningsbild möjliggör inspelning av ultrahög upplösning 

(motsvarande ungefär 80 megapixel) för både RAW- och JPEG-bilder. 

 

Live ND-funktionen ger låga slutartidseffekter utan ND-filter 

Live ND, som är väldigt populär på OM-D E-M1X, är även inkluderad i denna 

modell. Användare kan välja effektnivå från ND2 (ett steg) till ND32 (5 steg) 

och se de långsamma slutareffekterna i sökaren innan bildtagning. 

Denna funktion eliminerar behovet av att ändra ND-filter för olika scener och 

objektiv och är särskilt effektiv för objektiv som är svåra att fästa filter på. 

 

Vädertätning och uppmärksammad Olympus-teknik för absolut 

tillförlitlighet – även under svåra förhållanden 

Det tåliga kamerahuset hos OM-D E-M1 Mark III av magnesiumlegering 

stoltserar med Olympus berömda damm-, stänk- och frysskydd för 

fotografering i alla miljöer och väderförhållanden. 

 

 

                                                      
2 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO  
(från 12 februari, 2020) 
3 Använt objektiv: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Vid ett fokusavstånd på f=40 mm 
(motsvarande 35 mm: f=80 mm), uppfyller CIPA-standarder när korrigerad på 2 axlar  
(Yaw och Pitch). 

MÅNGSIDIGA FOTOGRAFE-
RINGSFUNKTIONER 

> "OM-D Movie"-videofunktioner: 

Handhållen kamera 4K och 

C4K, OM-Log400, olika nivåer 

av IS, 120 fps 

höghastighetsfotografering 

i FullHD, ljudinspelning med 

hög upplösning 

> 50 MP Handhållen kamera 

High-Res funktion och Stativ 

High-Res för 80 MP 

högupplösningsbild 

> Live ND ger låga 

slutartidseffekter utan  

optiskt filter 

> Starry Sky AF för 

astrofotografering och 

avancerad ansikts-/ 

ögonprioritet 

> Pro Capture-läge för de där 

ögonblickshändelserna 

> Unikt Live Composite-läge för 

ljusmålning och stjärnspår 

> Fokus-alternativexponering och 

Fokusstapling för närbilder 

ÖVRIGA FUNKTIONER: 

> Ikonisk design med superb 

ergonomisk kontroll och hög 

tillförlitlighet 

> Kraftig höghastighets mekanisk 

slutare klassad för 400 000 

exponeringar 

> 4 anpassade lägen för att 

spara personliga inställningar 

och en ny kontrollpanel som 

uppfyller yrkesfotografens krav 

> Två SD-kortplatser (en UHS-II-

kompatibel plats) 

> Höghastighets Wi-Fi-

bildöverföring till smartphones, 

anslutningsbar via Bluetooth 

> USB-laddning och laddning ute 

på fältet 

> Anti-flimmer-tagning och 

flimmerskanning 

DEDIKERADE TILLBEHÖR: 

> HLD-9 batterigrepp 



 

Höghastighets USB-laddning ute på fältet – även när du fotograferar 

Litium-jonbatteriet BLH-1 kan laddas fullt på så kort tid som två timmar 

när det är monterat i kameran, och anslutet till en strömkälla via USB4.  

E-M1 Mark III är kompatibel med USB PD (USB Power Delivery)-standarden 

för att ladda kameran från en extern power bank, vilket gör det möjligt att 

fotografera under lång tid – extra behändigt vid astrofotografering eller 

fotografering under kalla förhållanden. 

 

Avancerad dammreducering med ny beläggning och extra kraftig slutarenhet  

Med Olympus avancerade SSWF (Super Sonic Wave Filter)-teknik (som 

vibrerar filtret på bildsensorn med en acceleration på flera tusen G5 30 000 

gånger per sekund, för att kraftigt skaka av damm och smuts). Med den nya 

sensorbeläggning som introducerades med OM-D E-M1X har smuts ingen 

chans att fastna på sensorn, vilket reducerar damm på bilden med 90 % 

jämfört med traditionella modeller. 

Den kraftiga slutarenheten i E-M1 Mark III klarar 400 000 driftcykler6, 

och erbjuder därmed en hög nivå av tillförlitlighet som även yrkesfotografer, 

som använder slutaren konstant, kan känna sig bekväma med. 

 

Autofokus med hög hastighet och hög precision med innovativa Starry 

Sky AF och Avancerad ansiktsprioritet/ögonprioritet AF 

OM-D E-M1 Mark III är utrustad med 121-point all-cross-type on-chip 

Fasdetekterings AF-sensor för fokusering på olika delar av skärmen. 

Den erbjuder 75 % vertikal täckning och 80 % horisontell täckning på skärmen 

för ett brett fokusområde. Tillsammans med en avancerad AF-algoritm kan 

denna funktion kontinuerligt fokusera på föremål som rör sig snabbt med en 

hög precision. Till skillnad från DSLR-kameror blir det ingen försämring hos AF 

precision när ett snabbt objektiv används. E-M1 Mark III erbjuder fokus med 

hög precision som effektivt kan ta fram möjligheterna även hos objektiv med 

stor diameter, som de med en högsta bländare på f1.2. 

AF/AE tracking är möjlig med högst 18 fps höghastighets sekvensfotografering 

samtidigt som full pixelräkning på 20.4 megapixel bibehålles. Motivet kan även 

kontrolleras i sökaren under höghastighets sekvensfotografering för exakt 

spårning. 

 

Flervalsomkopplare för snabbt byte av AF-område utan att behöva flytta ögat 

från sökaren 

Flervalsomkopplare (introducerades med E-M1X) gör det möjligt att snabbt 

byta AF-område med tummen, samtidigt som du tittar genom sökaren.  

                                                      
4 USB-laddning när batterigreppet HLD-9 är monterat, laddar endast batteriet inuti kamerahuset. 
Det finns ingen laddningsfunktion med nätkabel via AD-adapter AC-5 (via HLD-9) 
5 För jämförelse: Formula 1 racing utsätter förarna för runt 5 G. 
6 Under Olympus testförhållanden. 



 

Eftersom användare kan flytta AF-område med flervalsomkopplaren vid 

sekvensfotografering, är det nu möjligt att fokusera noggrant, även vid motiv 

som rör sig sporadiskt, som t.ex. ofta upplevs under naturlivsfotografering. 

Inställning för AF-target loop har även lagts till, vilket, baserat på användarval, 

antingen stoppar AF-mål vid skärmens kant eller flyttar den till motsatta 

kanten. 

 

Avancerad ansiktsprioritet/ögonprioritet AF  

Ansiktsprioritet/ögonprioritet AF, som automatiskt registrerar och fokuserar 

på människors ansikten och ögon, har nu blivit mer avancerad. Den nya 

bildbehandlingsprocessorn TruePic IX har en högre bearbetningskapacitet 

och förbättrade AF-algoritmer för att bättre detektera små ansikten och ögon, 

samtidigt som den håller stabilt fokus på motiven, även i situationer där 

ansiktsdetektering tidigare var svårt (som att fokusera på sidan av ett 

ansikte). Det är nu även möjligt att använda antingen knapparna eller 

pekskärm för att välja ansikten vid fotografering av stillbilder eller videos. 

Detektering på eller av kan ändras med en enda knapptryckning. 

Tillsammans med mångsidiga videofunktioner gör denna funktion  

E-M1 Mark III till ett perfekt verktyg för vloggare. 

 

Nya Starry Sky AF-funktionen möjliggör ultrahög precision hos autofokus vid 

astrofotografering  

Starry Sky AF, som är ny för OM-D E-M1 Mark III, är en funktion som 

kommer revolutionera astrofotografernas värld. För var fotograferna tvungna 

att förlita sig på manuell fokus. En ny algoritm utvecklades för att möjliggöra 

noggrann fokus, även på de minsta stjärnorna på natthimlen, vilket 

möjliggjorde ultrahög precision vid autofokus. Ett av två lägen hos  

Starry Sky AF är Speed Priority-läge (standardinställning), som prioriterar 

fokushastigheten och hela AF-åtgärden på en kort tid. Tack vare den kraftiga 

stabilisatorn gör denna funktion astrofotografering med Handhållen kamera 

möjlig med ett objektiv med stor vidvinkel. Det andra läget Accuracy Priority 

använder en fininställd fokusscanning och är effektiv vid fotografering av 

särskilda stjärnor med telefotoobjektiv. 

 

Utrustad med mångsidiga fotograferingsfunktioner som Pro Capture 

och Handhållen kamera möjliggör video i 4K där endast din kreativitet 

sätter gränserna 

Pro Capture-läge för att fånga ögonblickshändelser – även vid oförutsedda 

situationer 

Pro Capture-läget gör det möjligt att fånga scener som är svåra att tima in 

för fotografen, som att ta en bild av en fågel som lättar. Pro Capture börjar 

fotografera det ögonblick som avtryckaren trycks ner halvvägs, med en 

buffer som kan ställas in att ta upp till 35 bildrutor i RAW/full upplösning.  



 

Det ögonblick som knappen trycks ner hela vägen är bildrutorna tillgängliga 

att välja från retroaktivt, utöver de bilder som togs när knappen trycktes ner. 

 

B mode är nu tillgängligt på funktionsratten för enkel åtkomst till Live Composite 

OM-D E-M1 Mark III är utrustad med Live Composite som överlappar flera 

bilder tagna med samma slutartid och sätter endast samman de avsnitt som 

tillför nytt ljus, för att skapa ljusspår Denna funktion förhindrar det vanliga 

fenomenet med bilder som är för ljusa när de fotograferats med lång 

exponering. Användare kan kontrollera funktionen ljusspår i realtid med Live 

View. Med B mode tillagt till funktionsratten är det nu enklare att komma åt 

och konfigurera Live Composite, Live Bulb och Live Time. 

 

OM-D Movie gör fotografering med Handhållen kamera möjlig i 4K/C4K med 

kraftig stabilisator 

E-M1 Mark III har ett IS-läge som är specifikt framtaget för videoinspelning. 

Elektronisk stabilisering i kombination med 5-axlad stabilisator i kamerahuset 

ger en kraftig stabilisator som är extra användbar för videografer. Detta ger 

en hög prestanda för att skapa videoinnehåll med handhållen kamera, utan 

att använda ett stativ eller andra stabiliseringsenheter, även vid fotografering 

i format med hög upplösning. Dessa är känsliga mot effekterna från 

handskakningar, som 4K eller Cinema 4K (C4K). 

 

Filmskapare drar nytta av loggfotografering för färggradering 

Denna modell stöder OM-Log400-fotografering, vilket möjliggör fotografering 

utan att förlora skuggor och högdager, tillsammans med färggradering för en 

hög grad av frihet över bilderna. För att göra Live View-bilder mer synliga 

finns en View Assist-funktion tillgänglig som omvandlar färgskalan till 

motsvarande Full HD-standard BT.709 för visning. 

 

Ljudinspelning med hög upplösning via LS-P4 linjära PCM-inspelare för 

kristallklart och tydligt professionellt ljud 

Tillsammans med Olympus ljudinspelare LS-P4 med hög upplösning 

och en extern mikrofon/inspelare ger det en mer mångsidig inspelning 

av högkvalitativt ljud för filmer. Denna uppsättning stöder högkvalitativ 

ljudinspelning för videoproduktion, som att placera en LS-P4 nära motivet, 

eller ändra mickens riktning, och zooma in på ljudkällan. 

Med den nya firmware-versionen 1.10 för LS-P4, som släpps samtidigt 

som OM-D E-M1 Mark III, kommer Identifieringston-funktionen, som är 

användbar för att redigera ljudfiler. En testton kommer även stödja justering 

av inspelningsnivån.  

 

 

 



 

Olympus applikationer och programvara för mer behändig 

fotografering och perfekt datahantering 

Olympus Image Share (OI.Share) smartphone-app 

OI.Share smartphone-app kan användas för att ansluta till kameran via 

Wi-Fi, importera bilddata till en smartphone, och för att använda din 

smartphone för fjärrstyrning av kameran. OI.Share kan nu även användas 

för att uppdatera kamerans firmware och säkerhetskopiera och återställa 

kamerans inställningar för OM-D E-M1 Mark III. 
 

Olympus Workspace bildredigeringsprogram 

Olympus Workspace kan hantera professionella uppgifter som RAW-

bearbetning och bildredigering och erbjuder stor frihet över skärmlayout, etc. 

Anslut en dator till OM-D E-M1 Mark III via USB för att aktivera 

höghastighets RAW-bearbetning med Olympus Workspace och den nya 

bildbehandlingsprocessorn TruePic IX. Redigeringsfilter för tydlighet och 

avdisning är inkluderade för ett bättre uttrycksområde inom 

astrofotografering etc. 

Genom att använda Olympus Workspace Version 1.3, som släpps samtidigt 

som OM-D E-M1 Mark III, gör den det enkelt att byta ut ljudfiler på den 

inspelade filmen till ljud som spelats in med hög upplösning genom att 

använda en identifieringston på LS-P4 / LS-100 när filmer spelas in.  
  

Olympus programvara för kamerastyrning 

Detta styrprogram för datorer uppfyller studiofotografers behov. 

När programvaran används kan resultat från livefotografering importeras 

via Wi-Fi, utan att använda en USB-anslutning, vilket ger ett kraftigt stöd 

för arbetsflödet i studion. Det stöder höghastighetskommunikation via 

5 GHz-bandet. 
 

Tillgänglighet och prissättning 

OM-D E-M1 Mark III kommer vara tillgänglig från slutet av februari i svart.  

Till ett rekommenderat pris på, endast kamerahus,7 på 19 900kr, samt i kit 

med M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO-objektivet till ett rekommenderat 

pris7 på 26 990kr, eller med M.Zuiko Digital ED 12-100 F4.0 IS PRO-objektiv 

till ett rekommenderat pris7 på 30 990kr. 

Förbeställningar för E-M1 Mark III med attraktiva extra värden börjar idag, 

12 februari, hos utvalda återförsäljare och via Olympus onlinebutik. 

Som alla kameror och objektiv från Olympus kommer E-M1 Mark III med en 

sex månaders garantiförlängning utan kostnad8 när den registreras via 

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

 

 

 

                                                      
7 Rekommenderat pris. 
8 Sex månader utöver den lagstadgade garantin i det land den köptes. 

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


 

Utvalda tillbehör (tillgängliga separat) 

Den nya OM-D E-M1 Mark III är fullständigt kompatibel med Olympus 

omfattande utbud av Micro Four Thirds-objektiv och tillbehör, inklusive 

skräddarsydda kameraväskor, elektroniska blixtar, ljudinspelare och 

mikrofoner, samt den kostnadsfria redigerings- och arbetsflödesprogramvaran 

Olympus Workspace och smartphone-appen OI.Share. 

 

Vädertätat batterigrepp HLD-9 

Batterigreppet HLD-9 har en damm-, stänk- och fryssäker design som 

levererar samma kontroller vare sig den hålls vertikalt eller horisontellt. 

Fäst HLD-9 vid fotografering av scener med många förändringar mellan 

vertikala och horisontella positioner, eller när du behöver ta många bilder. 

Du kan även ta av den för ökad rörlighet. När ett litiumjonbatteri BLH-1 

används i kameran, och ett i HLD-9, kan totalt sett upp till 840 bilder8 

registreras. 

 

Stötfattningsadapter SM2 

Den nya stötfattningsadaptern SM2 är en adapter som är utformad för 

att absorbera kamerabrus när LS-P4 är fäst på kamerans blixtsko. 

Den förhindrar vibrationer och driftljud från kameran, vilket gör 

videoinspelningen möjlig med högre kvalitet på ljudet. 

 

Ljudkabel, KA335 

Den nya ljudkabeln KA335 är en högkvalitetskabel som är utformad för 

anslutning av kamera och inspelare. En L-formad kontakt och snurrad kabel 

ger enkel hantering vid anslutning till OM-D E-M1 Mark III eller andra 

kompatibla kameramodeller. 

 

Mer information på www.olympus.eu/accessories. 

 

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. På Olympus webbplats 

www.olympus.se finns de senaste specifikationerna.  

 

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta: 

Stefan Mann  

Olympus Sverige AB 

E-post: info@olympus.se 

 

Om Olympus 

Olympus Europa är huvudkontor för EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern 

och Afrika) för Olympus Corporation, Tokyo, Japan. Olympus är en 

                                                      
8 CIPA-test, standard 

http://www.olympus.eu/accessories


 

världsledande tillverkare av optisk och digital precisionsteknik som har 

erbjudit innovativa lösningar för toppmoderna medicintekniska system, 

digitalkameror och vetenskapliga lösningar i 100 år. Företagets prisbelönta 

produkter bidrar till att upptäcka, förhindra och bota sjukdomar, driva på 

vetenskaplig forskning och dokumentera livet med konstnärlig frihet. 

I handen på kunderna bidrar Olympus högteknologiska produkter till att 

göra människors liv hälsosammare, säkrare och mer givande – idag och 

i framtiden. 

För mer information: www.olympus-europa.com 

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

