
 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Premiera: nowy bezlusterkowiec Olympus OM-D E-M1 

Mark III 

Najlepszą na świecie stabilizację obrazu oferującą do 7,5 

EV1, nowy procesor TruePic IX oraz szybki i precyzyjny 

autofokus. Z fabryki Olympusa wyjeżdża nowy aparatu - OM-

D E-M1 Mark III. Model ten powstał z myślą  

o zaawansowanych fotografach. 

OM-D E-M1 Mark III to aktualizacja modelu E-M1 Mark II, który 

swoją premierę miał we wrześniu 2016. Nowsza wersja został 

wyposażony w procesor obrazu TruePic IX oraz udoskonalony 

algorytm AF. Dzięki temu aparat jest w stanie wykryć nawet mało 

widoczną twarz np. jej profil. 

OM-D E-M1 Mark III ze stabilizacją optyczną dostępną  

w kompatybilnych obiektywach zapewnia do 7,5 EV (Sync IS). 

Natomiast wbudowana stabilizacja obrazu gwarantuje do 7,0 EV 

w połączeniu z dowolnym obiektywem systemu Mikro Cztery 

Trzecie (bez Sync IS)2. 

Aparat został wyposażony w 121-punktowy, krzyżowy AF, 

który obejmuje aż 75% obrazu w pionie i 80% obrazu w poziomie. 

W przeciwieństwie do lustrzanek cyfrowych OM-D E-1 Mark III 

zachowuje dużą precyzję AF przy zastosowaniu jasnego 

obiektywu – nawet o maksymalnej przysłonie f1.2. Ponadto,  

w nowym modelu została udoskonalona ergonomia joysticku,  

co umożliwia szybką zmianę obszaru AF. AF/AE tracking jest 

 
1 Przy zastosowaniu 5-osiowej sync IS. Obiektyw M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO 
2 M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Ogniskowa 40 mm (odpowiednik 35 mm = 80 mm). Zgodność ze 

standardem CIPA. 

 

OM-D E-M1 Mark III 

GŁÓWNE CECHY: 

> Lekki i kompaktowy, a jednocześnie 

wytrzymały korpus wykonany 

ze stopu magnezu. 

> Najlepsza na świecie stabilizacja 

obrazu – do 7,5 EV1. 

> Uszczelnienia – odporność na pył, 

zachlapania oraz mróz.  

> Nowy procesor obrazu TruePic IX. 

> Matryca 20,4 MP Live MOS, filtr 

ultradźwiękowy SSWF, specjalna 

powłoka redukująca kurz.  

> 121-punktowy, krzyżowy AF 

z detekcją fazy na matrycy, różne 

tryby i ustawienia AF. 

> Udoskonalona ergonomia, joystick – 

szybsza zmiana obszaru AF. 

> Wymiary: Szer. 134,1 mm x  

Wys. 90,9 mm x Gł. 68,9 mm. 

> Waga: około 504 g (sam korpus), 

580 g (z baterią i kartą pamięci SD). 

> Zestawy: 

(czarna wersja kolorystyczna) 

- sam korpus 

- korpus + obiektyw M.Zuiko Digital 

ED 12-40mm F2.8 PRO 

- korpus + obiektyw M.Zuiko Digital 

ED 12-100mm F4.0 IS PRO. 

> Dostępność: 

koniec lutego 2020. 

> Dostępne zestawy: body – 7 690 zł, z 

obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-

40mm F2.8 PRO – 10 990 zł, z 

obiektywem ED 12-100mm F4.0 IS 

PRO – 12 790 zł 

 



 

dostępny przy maksymalnie 18 kl./s. Fotografowany przez nas 

obiekty możemy śledzić w wizjerze nawet podczas wykonywania 

zdjęć sekwencyjnych. 

Kolejnym atutem OM-D E-M1 Mark III jest możliwość nagrywania 

filmów w rozdzielczości 4K i C4K. Dodatkowo, rejestrowane 

wideo będzie stabilne bez konieczności dokupowania sprzętu 

odpowiedzialnego za stabilizację aparatu. Wszystko dzięki 

wbudowanej 5-osiowej stabilizacji. 

Korpus nowego bezlusterkowca został wykonany ze stopu 

magnezu, który dzięki uszczelnieniom, jest odporny na pył, mróz 

i zachlapania. Dodatkowo, aparat został wyposażony  

w ultradźwiękowy filtr SSWF  (Super Sonic Wave Filter), który 

skutecznie usunie zabrudzenia z matrycy, wibrując z prędkością 

ponad 30 000 drgań na sekundę. 

Nowością w OM-D E-M1 Mark III jest tryb Starry Sky AF, który 

docenią miłośnicy astrofotografii. Tryb ten pozwala ustawić 

ostrość nawet na najmniejsze gwiazdy świecące na nocnym 

niebie. 

Osoby zainteresowane kupnem E-M1 Mark III będą mogły nabyć 

sam korpus (7 690 zł) lub zestaw z obiektywami M.Zuiko Digital 

ED 12-40mm F2.8 PRO (10 990 zł) i M.Zuiko Digital ED 12-

100mm F4.0 IS PRO (12 790 zł). Aparat będzie dostępny  

w czarnej wersji kolorystycznej. Do sprzedaży trafi pod koniec 

lutego, ale przedsprzedaż ruszy wcześniej - 12 lutego. 

Więcej informacji na stronie www.olympus.pl/accessories. 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  

Aktualne specyfikacje znajdują się na stronie https://www.olympus.pl/ . 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

OLYMPUS Polska Sp z o.o.ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 366 00 77 

E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com  

FUNKCJE I TRYBY: 

> OM-D Movie: 4K oraz C4K 

rejestrowane z ręki,  

OM-Log400, różne poziomy IS, 

Full HD 120 kl./s, dźwięk High 

Res. 

> Zdjęcia 50 MP High Res 

robione z ręki, Zdjęcia High 

Res ze statywem – 

rozdzielczość równa 80 MP. 

> Live ND. 

> Starry Sky AF, zaawansowany 

priorytet twarzy/oka.  

> Pro Capture. 

> Live Composite. 

> Focus Bracketing oraz Focus 

Stacking. 

INNE CECHY: 

> Długa żywotność migawki – 

nawet 400 000 uruchomień. 

> 4 ustawienia indywidualne, 

nowy panel sterujący. 

> Podwójne gniazdo kart SD 

(jedno kompatybilne z UHS-II). 

> Wi-Fi oraz Bluetooth. 

> Ładowanie i zasilanie przez 

USB. 

> Fotografowanie bez migotania 

i funkcja Flicker Scan. 

AKCESORIA: 

> Grip HLD-9 
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