
 

INFORMACIJA SPAUDAI 

Naujausias Olympus PEN fotoaparatas gauna išplėstas jutiklinio ekrano 

valdymo galimybes ir fotoaparato pažadinimą per programėlę, kad 

pamatyti naujausias nuotraukas 

Naujasis Olympus PEN E-PL9: fotoaparatas, kuris padės 

parodyti jūsų kūrybiškąją pusę 

 

Vilnius, 2018 Vasario 8 – Nors vis daugiau žmonių atranda fotografijos 

džiaugsmus savo telefonais, progresavimas į fotoaparatą gali būti šiek 

tiek bauginantis. Naujasis Olympus PEN E-PL9 pasižymi pavydėtina 

išvaizda ir išskirtine konstrukcijos kokybe užtikrina kokybišką ir 

kūrybišką valdymą, kuriuo paprastai pasižymi kur kas didesni 

fotoaparatai. Perėjimą nuo telefono prie fotoaparato mažiau 

skausmingu padaro ir per jutiklinį ekraną pasiekiamas naujas 

Advanced Photo režimas. 

 

Maži matmenys slepia daugialypį fotografinių išraiškų spektrą, kurį dar 

labiau paskatina suderinamumas su daugiau nei 20 M. Zuiko objektyvų, 

tokių kaip puikus Olympus M.Zuiko Digital 45mm F1,8 skirtas portretui, 

kuris sujungia gražią perspektyvą su nuostabiu ir natūraliu bokeh. 

 

Filmų gerbėjai dabar gali pasinaudoti stabilizuotu 4K filmavimu, o 

naujoji įmontuota blykstė užtikrina, kad E-PL9 naudotojai visada bus 

pasiruošę pridėti papildomą šviesą. Kiekvienas, kuris nekantrauja, kad 

galėtų bendrinti savo naujus šedevrus internetu, gali pasinaudoti 

naujais suderintais Bluetooth ir Wi-Fi ryšiais išmaniesiems telefonams. 

 

Prekyba planuojama nuo Kovo mėn. vidurio. Olympus PEN E-PL9 bus 

galima pasirinkti baltos, juodos arba rudos spalvos kaip tik 

fotoaparatą, taip ir rinkinius su objektyvais (žemiau pateikiamos 

kainos).  

 

Viskas dėl saviraiškos 

Kūrybinių galimybių pasirinkimą, kurį fotoaparatas siūlo, pernelyg dažnai 

užtemdo paini ir nesuprantama meniu sistema. Norėdamas sugriauti šias 

kliūtis, Olympus PEN E-PL9 leidžia palaipsniui pradėti fotografuojamų 

eksperimentų kelionę naudojant jutiklinį ekraną kūrybinių programų 

pasirinkimui, prieš pradedant naudoti tradicinius nustatymus. 

Pasirinkite "AUTO" režimą, kad fotoaparatas nustatytų daugybę fotografinių 

situacijų: nuo veidų iki grupių ir net judesių ir akimirksniu pasirinktų 

geriausius jūsų situacijai nustatymus. Pabandykite kažką keisti - nebijokite, 

jutiklinis ekranas su slankikliais leidžia reguliuoti ryškumą, spalvą ir kontrastą 

tarp kitų bendrų nustatymų. Pakreipkite ekraną aukščiausios kokybės "selfie" 

ekranui ir netgi palieskite "e-Portrait" funkciją, kad asmenukėse atrodytumėte 

 

 

Olympus PEN E-PL9 

Kas naujo: E-PL9 vs E-PL8 

> Advanced Photo (AP) režimas 

greitesniam kūrybinių režimų 

pasiekimui 

> Naujas grafinis Art filtrų ir 

sceninių režimų atvaizdavimas 

jutikliniame ekrane  

> Kombinuotas Bluetooth ir Wi-Fi 

ryšys greitesniam ir 

paprastesniam vaizdo 

perkėlimui į telefonus. 

> Įmontuota blykstė pašvietimui 

blogo apšvietimo sąlygose 

padeda išvengti vaizdo 

išliejimo 

> 4K 30P video su galimybe  

kadrą naudoti kaip nuotrauką 

> Nauji meniniai filtrai Bleach 

Bypass ir Instant Film Art  

> 121 AF taškas su grupės 

fokusavimu tikslesniam judesio 

fokusavimui 

> TruePic VIII procesorius, taip 

pat naudojamas ir OM-D E-M1 

Mark suteikia geresnį jautrumą 

mažo apšvietimo sąlygomis 

> Didesnė rankena patogesniam 

laikymui ir didesni valdymo 

elementai. Metalo ir odos 

apdaila  

> Nemokamos video pamokos 

per  Olympus OI.Share 

aplikaciją 



 

nepriekaištingai. Visa tai yra labai mažame ir lengvame fotoaparato korpuse, 

kuris suteikia tradicinį bet kartu ir modernų pojūtį. 

 

Menas nėra tik dėl meno 

Olympus pirmieji pradėjo naudoti meninius filtrus, o jutiklinis ekranas jų 

naudojimą dar labiau supaprastina, efektus galima palyginti gyvai ekrane 

lengviau nei bet kada. Šalia "Bleach Bypass", "Instant Film" taip pat yra 

naujas, dabar jau 16 meninis filtras – nostalgiška duoklė  pernelyg 

intensyvioms ankstyvųjų momentinių fotoaparatų spalvoms. Naudokite jį 

dienos šviesoje ir poveikis bus subtilus. Naktį naudokite su blykste ir 

potencialiai nuobodus kadras neatpažįstamai pasikeis: tamsesnės sritys 

tampa žalios, odai suteikiamas šiltas švytėjimas, sukurtas vaizdas, turi 

šiuolaikišką nostalgišką nuotaiką. 

 

Olympus taip pat sukūrė paprastesnį būdą pasiekti sceninius režimus per 

jutiklinį ekraną. Tiesiog dvigubai palieskite vaizdą, kuris labiausiai atitinka tai, 

ką matote, ir fotoaparatas pasirinks tinkamus nustatymus. Inovatyvi prieiga 

prie paprastesnės kūrybinės kontrolės yra naujas Advanced Photo (AP) 

režimas. Olympus pirmieji pradėjo taikyti tokias technologijas kaip "Live 

Composite", kuri deja dažnai naudotojų buvo nerandama meniu 

nustatymuose. Norite fotografuoti savo draugą, tapantį šviesa, priešais 

apšviestą pastatą? Tai buvo beveik neįmanoma, tačiau dabar, palieskite 

piktogramą AP režime, padėkite E-PL9 ant kieto paviršiaus ir įjunkite. 

Išnagrinėkite daugialypės ekspozicijos malonumus, HDR, susižavėkite 

panorama ir fokusavimo sujungimu (breketingu) technika, kuri yra būtina 

makro nuotraukoms. 

 

Mokymo procesas 

Naujos lengvai suprantamos video pamokos pateikiamas nemokamoje 

OI.Share programoje, kuri tvarko bevielį vaizdų perkėlimą iš fotoaparato į 

telefoną, suteikia naudingų patarimų kaip fotografuoti su E-PL9. Kalbant apie 

vaizdų perkėlimą: E-PL9 apjungia Bluetooth LE su Wi-Fi, kad įsitikintumėte, 

jog fotoaparatas visuomet prijungtas prie jūsų išmaniojo telefono, net kai jis 

"miega". Norite matyti ir importuoti kai kuriuos fotografuotus vaizdus, bet 

fotoaparatas yra jūsų krepšyje? Jokiu problemų, atidarykite programą ir 

pažadinkite fotoaparatą. 

 

Kokybė per technologijas 

Kokius dar kozirius E-PL9 slepia, kurie padeda jūsų fotografijoms išsiskirti iš 

kitų nuotraukų minios? Dar viena Olympus išrasta ir ištobulinta technologija 

– įmontuotas stabilizatorius.  Stabilizavimo sistema, drauge su greitu 

TruePic VIII vaizdo procesoriumi, paveldėtu iš pagarsėjusio Olympus 

flagmano OM-D E-M1 Mark II, leidžia pasirinkti didesnius užrakto greičius*, 

taip užtikrinant aštrius kadrus sudėtingomis sąlygomis. 

 

 E-PL9 naudotojai 

> E-PL9 naudotojas nori plėtoti 

savo fotografavimo įgūdžius, 

bet pirmenybę teikia paprastam 

naudojimui pradedant nuo 

AUTO režimo, palaipsniui 

pereinant pire daugiau rankinio 

valdymo. 

> Dydis ir svoris yra labai 

svarbūs gerai atrodančiam 

aukštos klasės fotoaparatui, 

kurį norite visada turėti su 

savimi 

> Dalijimasis rezultatais yra labai 

svarbus, todėl belaidis vaizdų 

perkėlimas yra svarbus 

faktorius 

 

E-PL9 pagrindinės 

specifikacijos 

> 16MP CMOS jutiklis 

> TruePic VIII vaizdo procesorius 

> 121 AF taškas preciziškam 

fokusavimui  

> 4K 30P video su galimybe 

kadrą naudoti kaip nuotrauką 

> Įmontuotas WiFi ir OI.Share 

app pagalba galimybė dalintis 

nuotraukomis ir valdyti 

fotoaparatą telefonu 

> Bluetooth LE pastoviam ryšiui 

su fotoaparatu ir sklandžiam 

vaizdo perkėlimui  

> Pilnas belaidis fotoaparato 

valdymas telefonu, įskaitant 

fotografavimo nustatymus 

> Vartomas jutiklinis ekranas 

> Išmatavimai: P 117.1mm x A 

68mm X G 39mm 

> Svoris 332g (tik fotoaparatas)  

> www.olympus.lt/pen 

>  

http://www.olympus.lt/pen


 

Fotoaparato naudotojai jau senai gali pasirinkti fokusuojamą objektą, tačiau 

galimybė tai padaryti naudojant jutiklinį ekraną yra kur kas intuityvesnė. 

Pasirinkite nuo bakstelėjimo, norėdami sufokusuoti arba palietimo, kad 

nufotografuotumėte (taip pat galite jį ir išjungti) Ypatingai patogu makro 

nuotraukoms, tinkamas ir tikslus fokusavimas padidina gero kadro galimybę. 

121 AF taškas padengia beveik visą kadro plotą, todėl naudotojai gali 

fokusuoti bet kurioje ekrano vietoje. 

 

Išmokite mylėti objektyvus 

Sisteminai fotoaparatai gyvena ir miršta priklausomai nuo jiems tinkamų 

objektyvų pasirinkimo galimybių. Daugelis dabartiniu PEN naudotojų iš karto 

renkasi M.Zuiko Digital 45mm F1.8 portretinį objektyvą. Kodėl? Jei 

fotografuosite portretus telefonu ar kompaktiniu fotoaparatu, jų objektyvai dėl 

universalumo dažniausiai yra plačiakampiai. Deja fotografuojant plačiu 

kampu iškraipomas žmogaus veidas. Klasikinis portretinis objektyvas, kaip 

45mm F1.8, tam tikra prasme išlygina perspektyvą, o atvira diafragma 

suteikia natūraliai išlietą foną (bokeh). Nors telefonai vis labiau imituoja šį 

poveikį, tinkamas objektyvas tai daro kur kas realistiškiau. 

Dar viena sritis, kurioje sisteminiai fotoaparatai vis labiau įsigali: makro 

fotografija. Išbandykite M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 makro objektyvą su 

E-PL9. Užfiksuokite detales papuošaluose, maistą, medžiagas ir faktūras, 

gėles, ir pamatykite kaip prieš jus atsiveria visiškai naujas pasaulis. 

 

Šiuo metu, šalia daugiau nei 20 Olympus M. Zuiko objektyvų, galima naudoti 

šimtus senų objektyvų per įvairius adapterius. 

 

Išplėsta garantija ir fotografijos patarimai MyOlympus bendruomenėje 

Olympus PEN E-PL9 yra visapusiškos sistemos, skirtos aktyviems 

žmonėms, dalis. Viena iš šios sistemos pridėtinių verčių yra nemokamas 

garantijos pratęsimas šešiems** mėnesiams, jei naujieji naudotojai 

užregistruos savo fotoaparatą MyOlympus internetinėje platformoje 

www.my.olympus.eu. 

 

Rinkinių pasirinkimas, kainos ir prekybos pradžia 

 
> Olympus PEN E-PL9 fotoaparatas EUR 549 RMK*** nuo 2018 Kovo 

mėn. vidurio 

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

objektyvu EUR 699 RMK*** nuo 2018 Kovo mėn. vidurio 

 

 

 

 

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


 

Galimi priedai (įsigyjami atskirai) 

 

> Objektyvai yra gyvybiškai svarbūs kiekvienai sistemai ir  E-PL9 yra ne 

išimtis. Šiuo metu galima pasirinkti iš daugiau nei 20 Olympus M.Zuiko 

objektyvų: nuo super plataus kampo iki tele, bet kokiems kūrybiniams 

sumanymams. Skaitykite daugiau www.olympus.lt/lenses 

> Didelis madingų priedų pasirinkimas nuo dirželių iki odinių rankinių ir 

stilingų krepšių. Daugiau informacijos 

https://www.olympus.lt/site/lt/c/cameras_accessories/pen_om_d_ca

meras_accessories/fashion_accessories/index.html 

Taip pat siūlome sekti mūsų PENGeneration blogą 

www.my.olympus.eu/PEN-Generation taip pat ir oficialų Instagram kanalą 

@olympus_pengeneration  

Gaminio  specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prašome patikrinti  

http://www.olympus.lt/pen  naujausias specifikacijas 

 

* Olympus PEN E-PL9 AUTO režime galima naudoti 6400 ISO (E-PL8 3200) vienu žingsniu greitesnis 

užraktas be jokio kokybės praradimo  

** šeši mėnesiai papildomai prie  galiojančios garantijos pirkimo šalyje 

*** Rekomenduojama mažmeninė kaina 

 

Kilus klausimams ir dėl išsamesnės informacijos: 

Mykolas Garkavas 

Sales Manager Lithuania & Latvia 

Consumer Product Division 

Olympus Finland Oy 

mykolas.garkavas@olympus-europa.com 

Mobile: +370 68725613 

  

 
Apie Olympus  
 
Olympus Europa yra Olympus Corporation, Tokyo generalinė atstovybė 

Europos, Artimųjų rytų ir Afrikos regionams. Būdamas pirmaujančiu visame 

pasaulyje optikos ir tiksliųjų technologijų gamintoju, Olympus teikia 

novatoriškus sprendimus medicinos sistemų, skaitmeninių fotoaparatų ir 

mokslinės įrangos gamyboje. Daugybę apdovanojimų pelnę kompanijos 

gaminiai yra skirti aptikti, užkardyti ir išgydyti ligas, atlikti sudėtingus 

mokslinius tyrimus, dokumentuoti ir išreikšti kūrybines galias. Olympus 

aukštųjų technologijų produktai padeda padaryti žmonių gyvenimą sveikesnį, 

saugesnį ir labiau išreikštą.  

 

Daugiau informacijos: www.olympus-europa.com 

 

 

http://www.olympus.lt/lenses
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