
 

 

PRESSITEADE 

Uuel Olympus PEN mudelil on täiustatud puuteekraan ja kaamera saab 

piltide vaatamiseks käivitada rakenduse abil 

Uus Olympus PEN E-PL9: kaamera, mis ühendab sind sinu 

loomingulise küljega 

 

Tallinn, 7. veebruar 2018 – Ajal, mil järjest rohkem inimesi kasutab 

fotograafia rõõmude avastamiseks nutitelefoni, võib kaamera 

kasutuselevõtt osutuda pisut hirmuäratavaks. Kadestamisväärse 

välimuse ja erilise ehituskvaliteediga uus Olympus PEN E-PL9 pakub 

kvaliteedi ja loomingulise vabaduse suurenemist, mis on tavaliselt 

omane palju suurematele mudelitele. See kaamera muudab ülemineku 

tunduvalt lihtsamaks, kuna selle puuteekraan annab ligipääsu uuele 

täiustatud fotorežiimile „Advanced Photo“.  

 

Pisikesed mõõtmed peidavad endas mitmekülgset fotograafiliste 

väljendusvõimaluste valikut, mida omakorda täiendab Olympuse palju-

kiidetud objektiivide valik, kuhu kuulub rohkem kui 20 M.Zuiko 

objektiivi. Muuhulgas portreede tegemiseks mõeldud M.Zuiko Digital 

45mm F1.8, mis kombineerib meeldiva perspektiivi kaunilt loomuliku 

bokeh ebateravusega. 

 

Filmifanaatikute käsutuses on nüüd 4K videod, mille selguse tagab 

keresse integreeritud stabilisaator. Ja tänu uuele integreeritud 

välklambile on E-PL9 kasutajad alati valmis olukordadeks, mis 

nõuavad pisut lisavalgust. Need, kes soovivad oma uusi meistriteoseid 

otsekohe veebis jagada, saavad ära kasutada uut Bluetooth ja Wi-Fi 

kombineeritud ühilduvust nutitelefonidega. 

 

Märtsi keskpaigas müügile saabuv Olympus PEN E-PL9 toodetakse 

valge, musta ja pruunina ning see on saadaval nii üksnes kerena kui ka  

komplektis koos objektiiviga (variandid ja hinnad on toodud all). 

 

Eneseväljendus on põhiline 

Kaamera poolt pakutavate loominguliste valikute suurenemisega kaasneb 

sageli keerukas menüüde süsteem. Selleks, et neid barjääre lõhkuda, 

võimaldab Olympus PEN E-PL9 alustada fotograafilise eksperimenteerimise 

teekonda järkjärgult, valides loomingulisi programme puuteekraani kaudu, 

enne traditsioonilisemate seadistuste juurde edasi liikumist.  

Vali AUTO režiim, et lubada kaameral tuvastada mitmeid fotograafilisi 

olukordi, alates nägudest kuni gruppideni või isegi liikumine, ning valida sinu 

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Mis on uut: E-PL9 versus E-PL8 

> Advanced Photo (AP)-režiim 

loomingulistele fotorežiimidele 

kiiremini ligipääsemiseks 

> Kustifiltrite, AP ja 

võtterežiimide (SCN) 

aktiveerimine graafilise 

puuteekraani kaudu tagab 

lihtsama ja kiirema 

juurdepääsu  

> Kombineeritud Bluetooth ja Wi-

Fi ühendus piltide telefoni 

importimise kiirendamiseks ja 

lihtsustamiseks 

> Integreeritud välklamp 

hämarastes valgusoludes 

võimalikult selgete piltide 

tegemiseks 

> 4K 30P video koos piltide 

eraldusvõimalusega 

> Uued Bleach Bypass ja Instant 

Film kunstifiltrid 

> 121 AF-punkti koos 

grupifookusega, targema 

liikumise tuvastuse ja 

fokuseerimistäpsuse 

tagamiseks 

> TruePic VIII protsessor, mis on 

kasutusel ka OM-D E-M1 Mark 

II kaameras, tagab hämaras 

parema tundlikkuse, et üldine 

pildikvaliteet oleks erinevates 

valgustingimustes parem  

> Suurem käepide ja valikukettad 

koos kvaliteetse metall- ja 

nahkviimistlusega  

> Ligipääs tasuta 

õpetusvideotele läbi Olympus 

OI.Share rakenduse 



 

jaoks kõige paremini sobiv seadistus vaid silmapilguga. Kui tunned, et on 

vaja teha korrektuure, siis ära pelga, puuteekraanil olevad liugurribad 

võimaldavad muuta heledust, värve, kontraste ja muid tavapäraseid 

seadistusi. Suurepärase kvaliteediga selfie jäädvustamiseks pööra ekraan 

alla ja kaameras naha tooni silumiseks saad ekraanipuute abil valida e-

Portrait režiimi. Kõik see on saadaval väga väikeses ja kerges kaameras, 

mis on ühtaegu nii traditsiooniline kui ka modernne.  

 

Kunst, mitte üksnes kunsti pärast 

Olympus oli esimene, kes ammu aega tagasi Kunstifiltrid kasutusele võttis ja 

ekraani puudutamine võimaldab need uuel viisil ellu äratada, muutes 

efektide kohese live-kuval võrdlemise imelihtsaks. Lisaks Bleach Bypass 

filtrile, kuulub nüüd 16 kunstifiltri hulka ka Instant Film – nostalgiline 

noogutus varajaste polaroid kaamerate liialdatud värvidele. Päevavalguses 

kasutamisel on efektid vaevumärgatavad. Kasuta seda öösel inimeste 

pildistamisel välguga ja potentsiaalselt igav võte teeb läbi muutuse: tumedad 

alad muutuvad roheliseks ja nahk saab pehme kuma, tekib pilt, millel on 

nostalgilise puudutusega moderne ilme.  

 

Peale selle on Olympus muutnud võimalikuks ka võtterežiimidele ligi 

pääsemise läbi puuteekraani. Lihtsalt tee topeltklõps pildil, mis vastab kõige 

täpsemalt sinu ettekujutusele ja kaamera valib sobivad seadistused. Uus 

Advanced Photo (AP) režiim pakub uuenduslikku ligipääsu lihtsama 

loomingulise kontrolli juurde. Olympus oli teerajajaks sellistele tehnikatele 

nagu Live Composite, mis olid maetud sügavale kaamera menüüdesse ja 

jäid sageli avastamata. Soovid teha oma sõbrast pildi, luues öösel 

valgustatud hoone ees valgusmaalingu? Varem oli see peaaegu võimatu, 

kuid nüüd klõpsa AP-režiimis ikoonile, aseta E-PL9 kaamera stabiilsele 

pinnale ja oledki valmis. Tutvu kordussärituse, HDR’i, sweep-panoraami ja 

isegi fookuskahvelduse (tehnika, mis on lähivõtete tegemisel suureks abiks) 

kasutamise võludega.   

 

Õppeprotsess 

Tasuta OI.Share rakenduses, mille abil saab pildid juhtmevabalt kaamerast 

telefoni importida, on saadaval uus valik lihtsasti ligipääsetavaid „Kuidas“ 

õpetusvideoid, mis annavad kasulike näpunäiteid E-PL9 kaamera 

kasutamise kohta. Rääkides piltide importimisest: E-PL9 kaamera 

kombineerib Bluetooth LE ühenduse Wi-Fi ühendusega, et kaamera oleks 

alati ühendatud sinu nutitelefoniga, isegi puhkeolekus. Soovid vaadata ja 

importida mõningaid pilte, mille just jäädvustasid, kuid kaamera jäi kotti? 

Pole probleemi. Ava rakendus ja „ärata“ kaamera, ilma seda kotist välja 

võtmata ning sisse lülitamata. 

 

 

 

 

E-PL9 kasutaja 

> E-PL9 kasutaja tahab arendada 

oma fotograafiaoskusi, kuid 

eelistab alustada puutetundliku 

liidese ja autorežiimide 

kasutamisega ning alles seejärel 

liikuda manuaalse seadistamise 

juurde 

> Mõõtmed ja kaal on sama olulised 

kui kõrge kvaliteedi ning kauni 

välimusega kaamera, mistõttu 

soovitakse see kõikjale kaasa võtta 

ja olla loomingulised 

> Tulemuste jagamine on väga 

oluline, seepärast on piltide 

juhtmevaba edastus väga oluline 

faktor 

 

E-PL9 põhiandmed 

> 16MP CMOS sensor 

> TruePic VIII pildiprotsessor  

> 121 punktiga AF-ala suurema 

täpsuse pakkumiseks  

> 4K 30P video koos piltide 

eraldusvõimalusega  

> Integreeritud WiFi võimaldab 

kasutada OI.Share rakendust 

nutitelefoni kaudu kaugjuhtimiseks 

ja piltide jagamiseks 

> Bluetooth LE „alati“ sisse lülitatud 

ühenduse ja sujuva pildiedastuse 

tagamiseks  

> Kaamera täielik juhtmevaba 

kontrollimine nutitelefoni kaudu, sh. 

kaugjuhtimisega pildistamine 

> Välja ja alla pööratav puuteekraan 

> Mõõtmed: laius 117,1mm x kõrgus 

68mm X diameeter 39mm 

> Kaal: 332g (ainult kere)  

> www.olympus.eu/pen 

http://www.olympus.eu/pen


 

Tehnoloogia tagab kvaliteedi 

Mis E-PL9 kaameral veel varuks on, mis aitaks sinu fotodel teiste hulgast 

silma paista? Veel üks Olympuse poolt loodud uuendus on keresse 

integreeritud pildistabilisaator (IS). See süsteem takistab hämaras valguses 

uduste piltide tekkimist ja see toimib koos TruePic VIII pildiprotsessoriga, 

mis pärineb Olympuse paljukiidetud tippmudelilt OM-D E-M1 Mark II. 

Pildiprotsessor võimaldab kaameral valida lühemad säriajad*, parandades 

seeläbi väljakutset pakkuvates tingimustes teravate tulemuste saamise 

tõenäosust veelgi enam.  

Kaamera kasutajatel on juba ammu olnud võimalus valida, millist subjekti 

nad soovivad fookusesse võtta, kuid ekraanil soovitud subjektile klõpsamine, 

muudab valiku tegemise intuitiivsemaks. Valikus on „klõpsa, et fokuseerida“ 

ja „klõpsa, et pildistada“ (selle saab ka välja lülitada) variandid. Lähivõtete 

tegemisel aitab õnnestunud võtete jäädvustamisele kaasa ekraani 

pööramine ja täpsel asukohal klõpsamine. 121 AF-punkti katavad suurema 

osa pildist ja ekraanil saab fokuseerida ükskõik kuhu.  

 

Objektiive armastama õppides 

Süsteemikaamera alaliseks kaaslaseks on objektiivivalik, mis katab pidevalt 

suureneva subjektivaliku. Mitmed praegused Olympus PEN M.Zuiko Digital 

45mm F1.8 kasutajad otsustavad kohe M.Zuiko Digital 45mm F1.8 objektiivi 

kasuks. Miks? Kui oled harjunud jäädvustama portreepilte telefoni või 

kompaktkaameraga, siis nende objektiivid on sageli laiema nurgaga, et 

tagada suurem paindlikkus. Inimsilma jaoks kipuvad lainurgad kahjuks pilti 

moonutama. Selline klassikaline portreeobjektiiv nagu 45mm F1.8, 

lamendab kergelt perspektiivi, muutes selle meeldivamaks. Suurem ava 

tagab ka loomulikumana näiva ebaterava tausta (bokeh-efekti). Kuigi 

telefonid on järjest rohkem hakanud seda efekti jäljendama, on õige 

objektiiviga tehtud pilt siiski tunduvalt parem.  

Üks kategooria, millega süsteemikaamera tõeliselt hästi hakkama saab, on 

lähedalt pildistamine: makrofotograafia. Proovi koos E-PL9 kaameraga meie 

„terve-päeva“ kasutatavat makroobjektiivi M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 

Macro. See avab ehete, toidu, materjali või lillede detailide jäädvustamisel 

täiesti uue maailma.  

 

Lisaks hetkel saadaval olevale rohkem kui 20 Olympus M.Zuiko objektiivile, 

saab mitmesuguste adapterite abiga kasutada ka sadu tavaobjektiive.  

 

Laiendatud garantii ja fotograafia-alased näpunäited MyOlympus 

keskkonnas 

Olympus PEN E-PL9 kuulub kõikehõlmavasse süsteemi, mis on loodud 

seiklushimulistele inimestele, kellel on samavõrd suured 

jäädvustusambitsioonid. Hea hind sisaldab kuue kuu pikkust 

garantiipikendust* kui uus omanik registreerib oma kaamera MyOlympus 

veebikeskkonnas aadressil www.my.olympus.eu. 

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


 

 

 

Komplektivariandid, hinnad ja saadavus 

 
> Olympus PEN E-PL9 kere 549 eurot (koos KM-ga)***, müügil alates 

märtsi keskpaigast 2018 

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

Pancake objektiiviga soovitusliku jaehinnaga 699 eurot (koos KM-

ga)***, müügil alates märtsi keskpaigast 2018 

 

Lisatarvikute valik (müügil eraldi) 

 

> Objektiivid on iga süsteemikaamera lahutamatuks kaaslaseks ja E-

PL9 pole siinkohal erandiks. Hetkel on kõikvõimalike loominguliste 

vajaduste katmiseks saadaval rohkem kui 20 Olympus M.Zuiko 

objektiivi, alates super-lainurgast, kuni metsiku looduse 

pildistamiseks loodud teleobjektiivideni. Lisainfot leiab aadressilt 

www.olympus.eu/lenses 

> Saadaval on suur valik stiilseid Fashion lisatarvikuid, alates 

mustrilistest rihmadest kuni stiilsete objektiivivutlariteni. Kogu 

informatsiooni leiab aadressilt www.olympus-

europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessori

es_pen/index.html 

Jälgi kindlasti ka meie PENGeneration blogi aadressil 

www.my.olympus.eu/PEN-Generation, et saada rohkem informatsiooni  

Olympus PEN omaduste ja lisatarvikute kohta, ning vaata ka meie ametlikku 

@olympus_pengeneration kanalit Instagram’is. 

 
Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma teavituseta. Kõige värskemad andmed leiab 

Olympus veebilehelt aadressil www.olympus.eu/pen. 

* Olympus PEN E-PL9 AUTO-režiimis saab nüüd kasutada 6400 ISO (E-PL8 3200), et võimaldada ühe 

astme võrra lühema säriaja kasutamist, ilma pildikvaliteeti halvemaks muutmata 

** Kuus kuud lisaks osturiigis seadusega kehtestatud garantiiperioodile 

*** Soovituslik jaehind 

 

 

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks, võtke palun ühendust:  

Mika Helin  

Olympus Finland Oy  

Tel.: +358 9 875 810  

E-mail: mika.helin@olympus.fi 

www.olympus.ee 

  

 

http://www.olympus.eu/lenses
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.olympus-europa.com/site/en/c/cameras/pen_cameras/fashion_accessories_pen/index.html
http://www.olympus-europa.com/site/en/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.eu/pen
mailto:mika.helin@olympus.fi
http://www.olympus.ee/


 

 

 

Ettevõttest Olympus  

Olympus Europa on Euroopa, Kesk-Aasia ja Aafrika piirkonnas Tokios 

paikneva Olympus Corporation ettevõtte peakontor. Olympus kui 

ülemaailmselt juhtiv optilise ja digitaalse täppistehnoloogia tootja, pakub 

innovaatilisi lahendusi tipptehnoloogiliste meditsiinisüsteemide, 

digitaalkaamerate ja ka teaduslahenduste joaks. Ettevõtte auhinnatud tooted 

on abiks haiguste tuvastamisel, ennetamisel ja ravimisel, teaduslike 

uurimuste läbiviimisel ning elu dokumenteerimisel läbi kunstilise vabaduse. 

Olympus kõrgtehnoloogilised tooted võimaldavad läbi oma klientide muuta 

inimeste elu tervemaks, turvalisemaks ja rahuldust pakkuvamaks.  

 

Lisainfo aadressil: www.olympus.ee 

  

 

http://www.olympus.ee/

