
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА 

Последният Olympus PEN идва с подобрена оперативност през 

дисплея и „събуждане“ на апарата чрез апликация, така че да се 

видят последно заснетите изображения 

Новият Olympus PEN E-PL9: Апаратът, който ще 

разбуди творческата Ви страна 

 

София, 7 февруари 2018 г. – Може би сте от хората, откриващи 

магията на фотографията, макар и с телефон. Ако обаче 

предпочетете новия Olympus PEN E-PL9, не само ще предизвикате 

завистта на околните заради уникалния му дизайн, но и ще скочите 

на съвсем друго ниво на качество на снимките, както и на 

възможности за управление и творчество. Важно е да отбележим, 

че преходът от фотография с телефон към такава с фотоапарат 

тук няма да се окаже стресова и болезнена заради операциите 

през тъчскрийн дисплея и новия режим Advanced Photo. 

 

Въпреки малките размери, в този апарат се крият множество 

фотографски възможности, които растат допълнително с набора 

от над 20 M.Zuiko обектива като напр. великолепния M.Zuiko Digital 

45mm F1.8 за портрети, комбиниращ перспектива и ефектно боке. 

 

Феновете на видеото ще се зарадват на добрата стабилизация в 

тялото, която ще гарантира 4К филми без размазване и трептене, а 

вградената светкавица в E-PL9 ще подсигури снимащия с 

допълнителна светлина в момента, в който се наложи нейната 

употреба. Всеки, който желае да сподели със света своите кадри 

на секундата, може да се възползва от съвместимостта на 

фотоапарата със смартфон през Bluetooth и Wi-Fi. 

 

Olympus PEN E-PL9 ще бъде наличен в средата на март в бяло, 

черно и кафяво, в комбинация с обектив или само тяло. Вижте по-

долу повече информация за окомплектовката и цените.  

 

Винаги става дума за изразяване 

Много често, когато фотоапаратът е пълен с креативни функции и 

опции, достъпът до тях е стряскащо труден и сложен. За да премахне 

тези пречки пред хората, желаещи да надградят смартфон 

фотографията си, новият Olympus PEN E-PL9 осигурява плавен преход 

и Ви позволява да започнете пътуването си в истинската фотография 

като експериментирате и творите само чрез ползване на сензорния 

дисплей – така както сте свикнали от телефона, без никакъв стрес!  

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Какво е новото: E-PL9 vs E-

PL8 

> Режим Advanced Photo (AP) 

за бърз достъп до креативни 

функции и програми  

> Нов начин за активиране на 

арт филтрите,  AP и Scene 

(SCN) през тъчскройн 

дисплея  за по-бърз и лесен 

достъп 

> Комбинирана съвместимост 

чрез Bluetooth и Wi-Fi за по-

бърз и лесен трансфер  към 

смартфона 

> Вградена светкавица 

> 4K 30P видео с опция за 

изваждане на отделни кадри 

> Нови арт филтри  Bleach 

Bypass и Instant Film 

> 121 AF точки с фокус в група, 

така че да се осигури по-

надеждно проследяване на 

движение и точен фокус 

> TruePic VIII процесор като 

във флагмана  OM-D E-M1 

Mark II, който работи по-

добре в условията на слаба 

осветеност 

> По-голям грип и режимни 

дискове с фин завършек – 

метал и кожа 

> Достъп до набор от видео 

уроци “How To” през 

безплатната апликация 

Оlympus OI.Share  



 

 

След това естествено може да преминете и към по-традиционни 

фотографски настройки и функции. 

Когато изберете режим AUTO, фотоапаратът сам идентифицира 

ситуацията и прави най-добрите настройки за конкретната снимка –

било то портрет, групов кадър или движещ се обект. Всичко става 

невидимо за Вас, само докато мигнете. Ако пък държите Вие да 

настроите апарата, то директно от тъчскрийн дисплея може да 

променяте светлосилата, цветовете и контраста, както и всички 

останали параметри. Обърнете дисплея надолу, ако искате да си 

направите перфектно селфи, защото така ще можете да изберете e-

Portrait, с което ще подобрите тена на лицето като с фотошоп. Всички 

тези чудеса са лесно достъпни в този малък и лек фотоапарат с 

едновременно модерно и класическо излъчване. 

 

Арт, но не само за артисти 

Изобретените от Olympus арт филтри вече могат да бъдат активирани и 

с докосване на дисплея. И естествено веднага виждате и сравнявате 

ефекта от прилагането им. Освен новите Bleach Bypass и Instant Film, 

имате избор от общо 16 филтъра, а допълнително и много ефекти. 

Можете да ги прилагате денем и нощем като например, ако снимате по 

тъмно хора със светкавица и кадърът е неуспешен, можете да го 

трансформирате с филтрите така че тъмните участъци да станат 

зелени, кожата да е с топъл цвят и целият кадър придобива модерен 

вид, но с носталгично усещане. 

 

За да активирате филтрите директно от дисплея, просто чукнете два 

пъти върху изображението. По този начин можете да стартирате и 

креативния режим Аdvanced Photo (AP). Част от него е изобретената от 

Olympus технология Live Composite, която е достъпна и в другите ни 

модели, но навътре в менюто, и понякога остава неразкрита и 

неизползвана. Искате да снимате приятел, които рисува по тъмно със 

светлина на фона на осветена постройка? До преди време това беше 

немислимо за начинаещ фотограф. А сега просто натискате иконката 

на дисплея, поставяте апарата на здрава повърхност и сте готови. 

Изпробвайте също мултиекспонацията, HDR режима, панорамата и 

дори фукнцията focus bracketing (техника за снимки на дребни детайли 

отблизо). 

 

Обучаваме се в движение 

Редица полезни видео уроци “How To” са добавени вече към 

безплатната апликация OI.Share app – напр. как да прехвърляме 

снимките си от апарата към смартфона, полезни съвети за боравенето 

с апарата и др. И като говорим за трансфер на изображенията, E-PL9 

вече комбинира Bluetooth LE и Wi-Fi, за да осигури винаги и по всяко 

 

Кой ще снима с E-PL9 

> Клиентът, снимащ с E-PL9 

иска да развива 

фотографските си умения 

без стрес при прехода от 

смартфон към фотоапарат и 

така предпочита 

използването на тъчскрийн 

дисплея, както и Ауто 

настройки като за начало. 

> Размерът и теглото на 

апарата са много важен 

критерий. Почти толкова, 

колкото качеството на 

снимките, дизайнът на 

апарата и интуитивната 

употреба, така че с лекота да 

го носиш и да твориш 

навсякъде. 

> Възможността за 

моментално споделяне е 

много важна 

 

E-PL9 главни характеристики 

> 16MP CMOS сензор 

> TruePic VIII image процесор 

> 121 AF точки  

> 4K 30P видео и възможност 

за екстракт на отделни кадри  

> Вграден WiFi за връзка със 

смартфон чрез ОI.Share app  

> Bluetooth връзка за 

безпроблемен трансфер 

навсякъде  

> Пълен безжичен контрол на 

фотоапарата от смартфона 

вкл. и като дистанционно 

управление на снимането 

> Подвижен дисплей 

> Размери: Ш 117.1mm x В 

68mm X Д 39mm 

> Weight: 332g (body only)  

> www.olympus.eu/pen 

http://www.olympus.eu/pen


 

 

време връзка със смартфона, дори и ако устройствата са „заспали“. 

Искате да разгледате току-що заснети кадри, но пък вече сте прибрали 

фотоапарата в чантата? Няма проблем! Отворете апликацията и 

„събудете“ апарата, без дори да го докосвате. 

 

Качество, родено от технологиите 

Какво още е скрито в E-PL9, което ще Ви помогне да се отличите от 

тълпата? Определено това е изобретената от Olympus иновативна и 

мощна стабилизация на изображенията (IS), вградена в тялото на 

апарата. Благодарение на нея ще имате резки кадри дори и при слаба 

осветеност. Стабилизацията се допълва и от перфектната работа на 

процесора TruePic VIII – същият, който работи и във флагмана на 

Olympus OM-D E-M1 Mark II. Така се гарантира по-бързата скорост на 

затвора* за неразмазани снимки при сложни условия. 

 

При снимане с фотоапарат е лесно да си избереш точката на 

фокусиране, но с този модел това е още по-интуитивно и можеш да го 

направиш директно от дисплея. Изберете дали с докосване на точката 

само ще фокусирате или директно ще снимате – имате тази опция и 

можете да я променяте, когато решите. При снимки от близко 

разстояние можете да разчитате на подвижния дисплей, както и на 

многото АF точки – 121, покриващи почти цялото поле, така че да имате 

фокус, където си пожелаете. 

 

Да се научим да обичаме обективите 

Системните фотоапарати живеят и се развиват заради наличните 

обективи за всякакви цели. Много настоящи собственици на Olympus 

PEN вече се убедиха в тази истина и ползват с голямо удоволствие 

M.Zuiko Digital 45mm F1.8 за портрети. Защо? Ако доскоро сте снимали 

портрети с телефон или „сапунерка“, то може би сте усетили, че там 

обективите са широкоъгълни, за да дадат повече гъвкавост. А това не е 

добре за човешкото лице – широкоъгълният обектив разваля 

пропорциите и визията. Класическите портретни обективи като 45mm 

F1.8 са много по-подходящи. В случая и светлосилата помага много за 

боке ефекта (размазан заден фон) и изпъкването на обекта. 

Друга сфера, в която системният фотоапарат може да отвее 

смартфона, е макро фотографията. Изпробвайте нашия макро обектив 

M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro с E-PL9 за снимки на детайли – 

бижута, храна, цветя, тъкани и други, за да откриете един съвсем нов 

свят. 

 

Освен наличните над 20 Olympus M.Zuiko обектива, можете да ползвате 

и стотици други обективи чрез адаптор. 

 



 

 

Удължена гаранция и фотографски съвети на MyOlympus 

Olympus PEN E-PL9 е поредният апарат, създаден за любители на 

фотографията, пътешествията и стилните неща, свързани с това. И 

както и досега, предлагаме безплатно удължаване на гаранцията с 6 

месеца** след регистрация в нашата онлайн платформа МyOlympus 

www.my.olympus.eu 

 

Комплекти, цени, наличност 

 
> Olympus PEN E-PL9 тяло – 1099 лв.*** от средата на март 2018г. 

> Olympus PEN E-PL9 с обектив М.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 EZ 

Pancake – 1399 лв.*** от средата на март 2018 г. 

 

Аксесоари (продават се отделно) 

 

> Обективите са съществена част от фотографската система и E-

PL9 не е изключение от това правило. Имаме над 20 обектива 

Olympus M.Zuiko – от суперширокоъгълен до телефото и 

всичките са великолепни. Вижте повече информация тук: 

https://www.olympus.bg/lenses 

> Имаме и богата гама стилни Fashion аксесоари – каишки за 

ръка и рамо, чанти, калъфи за обективи. Повече информация:  

www.olympus.bg/fashion_accessories_pen 

Следете нашия блог PEN Generation на адрес  

www.my.olympus.eu/PEN-Generation , за да научавате новости и 

промоции, както и официалния ни канал в Instagram 

@olympus_pengeneration  

 

Спецификациите са обект на промяна без предизвестие от страна на производителя. За 

последна информация по темата, проверете нашия уебсайт  www.olympus.bg/pen  

* АUTO режимът в Olympus PEN E-PL9 вече може да ползва 6400 ISO (E-PL8 3200) за  

цяла една стъпка по-бърза работа на затвора без загуба на качество 

** 6 месеца допълнително към законовата за страната (2 години) гаранция. 

*** Препоръчителна цена на дребно 

 

За въпроси и контакт: 

Елизабет Илиева 

Olympus България 

Тел.: +359 2 854 84 14 

Email: info@olympus.bg 

www.olympus.bg 

www.my.olympus.eu
https://www.olympus.bg/site/bg/c/lenses/index.html
http://www.olympus.bg/site/bg/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.my.olympus.eu/PEN-Generation
https://www.instagram.com/olympus_pengeneration/
http://www.olympus.bg/pen
http://www.olympus.bg/


 

 

 

За Olympus 

Olympus Europa е централата на Olympus Corporation, Tokyo за региони 

Европа, Среден Изток и Африка (EMEA). Като световен лидер в 

производството на качествена оптика и цифрови технологии, Olympus 

осигурява иновативни решения в областта на медицината, в цифровата 

потребителска електроника и за научни изследвания.  Продукти на 

компанията са носители на множество ценни и престижни награди. В 

ръцете на клиентите тези високотехнологични продукти Olympus 

помагат ежедневно на хората да живеят по-дълго, да са по-здрави и по-

щастливи. 

 

За повече информация: www.olympus.bg 

 

http://www.olympus.bg/

