
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Új LS-P1 / LS-P4 kitek speciális kiegészítőkkel, különféle felhasználási 

módokhoz 

Bemutatkoznak az Olympus videofelvételekhez, 

interjúkhoz, illetve podcast készítéshez fejlesztett 

hangrögzítő kitjei 

 

2020. 03.03., Hamburg – A videósok, újságírók és podcasterek 

igényeinek megfelelően az Olympus többféle új LS hangrögzítő kitet 

fejlesztett. 

Mindegyik készlet a kompakt méretű és könnyű Olympus LS-P1, vagy 

LS-P4 lineáris PCM hangrögzítőre épül, illetve különféle kiegészítőket 

kínál a különféle felhasználási területeknek megfelelően – 

mindegyikkel a mobilitás, rugalmasság és a kivételes hangminőség 

optimális szintjét biztosítva. 

Az új Olympus hangrögzítő kitek már elérhetők egyes 

viszonteladóknál, 60.990.- HUF ajánlott fogyasztói ártól1.  

 

Az Olympus LS sorozat kompakt, karcsú kialakításáról és kivételes 

hangminőségéről híres – mind az LS-P1 és az LS-P4 kategóriájuk legkisebb 

Hi-Res hangrögzítői. A CD-nél is jobb hangminőséget kínáló felvételi 

móddal, illetve 20Hz - 20kHz2 frekvenciatartományukkal gazdag sztereó 

hangfelvételt tesznek lehetővé. 

Ha rendkívül hangos hangforrással dolgozunk, a különösen magas, akár 

120dB hangnyomásszint torzítás nélküli kezelhetőségének képessége tesz 

jó szolgálatot – valamint a népszerű Olympus zajkioltó rendszer. 

Minden Olympus LS sorozatú hangrögzítő közel tökéletes mintavételi 

frekvenciát érhet el, akár 96 kHz/24-bites PCM, WAV, vagy MP3 

formátumban – sőt, az LS-P4 a FLAC hangfelvételt és lejátszást is 

támogatja. 

Vékony és kompakt hangrögzítők, melyek mindig velünk lehetnek: az LS-P1 

és LS-P4 kiváló hangminőséget kínál az egyszerű működtetés és rugalmas 

használhatóság mellett – így ideális útitársakká válhatnak. 

 

Videographer kit: videósoknak, vloggereknek és youtubereknek 

A kiváló hangzás minden videót jobbá tesz! Az LS-P1, illetve LS-P4 

Videographer kit segítségével a videósok, youtuberek és vloggerek által 

készített filmek a kiváló hangminőség és a sokoldalúság jellemzőivel lesznek 

                                                      
1Ajánlott fogyasztói ár 
2LS-P4:.20Hz - 20kHz (Center Mic: ON); LS-P1:60Hz - 20kHz 

 

Új LS-P1 / LS-P4 kitek 

Az Olympus LS sorozat főbb 

jellemzői: 

> Hi-Res Audio, CD-nél jobb 

hangminőségű felvételek 

> Vékony, kompakt és könnyű 

kivitel 

> Akár 120 dB hangnyomásszint 

(SPL) kezelhetősége 

> A beépített mikrofonok 

frekvenciaátvitele akár 20Hz - 

20kHz2 

> Audio Limiter funkció a kiugró 

hangok által okozott torzítás 

kiküszöbölésére 

> Zoom Microphone üzemmód 

nagyobb távolságból  rögzíteni 

kívánt felvételekhez 

> Akár 96 kHz/24-bit mintavétel 

> Zajkioltó funkció hangfelvétel 

készítéséhez  

 

Videographer kit: 

> LS hangrögzítő, vakusaru 

adapter, 3,5mm kábel és 

szélfogó 

> Már elérhető 69.990.- HUF 

(LS-P1) és 86.990.- HUF (LS-

P4) javasolt fogyasztói áron 



 

 

gazdagabbak – pontosan úgy, ahogy azt a népszerű Olympus LS sorozat 

ígéri. 

Amikor videóhoz készítünk hangfelvételt, az LS hangrögzítőt különálló 

eszközként, vagy a mellékelt vakusaru adapter és a 3,5mm kábel 

segítségével puskamikrofonként, a kamerára szerelve is használhatjuk – az 

utóbbi megoldással megspórolhatjuk a hanganyag szinkronizálását az 

utómunka során. A tartozék szélfogóval kültéri felvételeinket védhetjük meg 

a szélzajok ellen. 

Az új, 1.10 verziójú firmware-nek köszönhetően az LS-P4 már Slate Tone 

funkcióval is rendelkezhet, így a hangfájl szerkesztés még könnyebben 

végezhető – az új Test Tone segítségével pedig a felvételi jelszint állítható 

be. 

 

Interviewer kit: akár két hangforrás egyszerű és kiváló minőségű 

felvétele 

Az LS hangrögzítő mellett a kit két csíptethető mikrofont és egy duál 3,5mm 

TSF sztereó breakout kábelt tartalmaz, mely lehetővé teszi a kéz nélküli 

hangrögzítést interjúkészítés közben – illetve két hangforrásból egyszerre 

érkező hangok felvételét és a utómunkák folyamatainak megkönnyítését. 

Más célú felhasználásra az LS-P1 elérhető egy úgynevezett “Lavalier kit” 

verzióban, mely a hangrögzítő mellett mindössze egy csíptethető mikrofont 

tartalmaz. 

 

Podcaster kit: tökéletes választás podcast csatorna indításához 

A Podcaster kitben USB kábelt, szélfogót és egy flexibilis mini állványt 

találunk az LS hangrögzítő mellett. Az állvány segítségével a hanganyag 

kézben tartás nélkül rögzíthető – az USB kábellel közvetlenül számítógépre 

is. A szélfogó kültéri felvételek esetén véd a szélzúgás ellen, az állvány 

pedig ideális eszköz a zajok és a vibráció kiküszöbölésére. 

 

Lavalier kit: többcélú készlet vlogok, interjúk készítéséhez és más 

felhasználási területekre is 

Többféle felhasználási területre szánva az LS-P1 “Lavalier” kitben is 

kapható, mely a hangrögzítő mellett egy csíptethető mikrofont tartalmaz. Ez 

az egyirányú mikrofon 100 Hz – 10 000 Hz frekvenciaátvitelre képes, 

melynek köszönhetően kristálytiszta beszédhang-anyagot rögzíthetünk 

vlogokhoz, YouTube csatornánkhoz, vagy akár interjú készítésénél. 

 

Elérhetőség / árak 

Az új Olympus LS-P1 és LS-P4 kit egyes viszonteladóknál, a következő 

javasolt fogyasztói árakon kaphatók: 60.990.- HUF (LS-P1 Lavalier kit), 

66.990.- HUF (LS-P1 Podcaster kit), 67.990.- HUF (LS-P1 Interviewer kit), 

Interviewer kit: 

> LS hangrögzítő, 2db 

csíptethető mikrofon, és egy 

3,5mm TRS-to-dual 3,5mm 

TSF sztereó breakout kábel 

> Már elérhető 67.990.- HUF 

(LS-P1) és 86.990. HUF (LS-

P4) javasolt fogyasztói áron 

Podcaster kit: 

> LS hangrögzítő, mini állvány, 

USB kábel és szélfogó 

> Már elérhető 66.990.-HUF (LS-

P1) és 84.990.- HUF (LS-P4) 

javasolt fogyasztói áron 

Lavalier kit: 

> LS-P1 hangrögzítő, csíptethető 

mikrofon 

> Már elérhető (csak LS-P1 

kitben) 60.990.- HUF javasolt 

fogyasztói áron 



 

 

69.990.- HUF (LS-P1 Videographer kit), 84.990.- HUF (LS-P4 Podcaster kit) 

és 86.990. HUF (LS-P4 Videographer kit illetve LS-P4 Interviewer kit). 

 
A termékjellemzők bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva. A legfrissebb információk 

az Olympus weboldalán érhetők el: 

 www.olympus-europa.com  

 

Amennyiben kérdése merül fel, vagy bővebb információra lenne 

szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal: 

 

Simon László 

Olympus Czech Group S.R.O. 

Magyarországi Kereskedelmi Képviselete 

H-1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59. 

E-mail: laszlo.simon@olympus-europa.com 

www.olympus.hu 

 

Az Olympus-ról 

Az Olympus Europa a tokiói székhelyű Olympus Corporation Európa, Közel-

Kelet és Afrika (EMEA) régióért felelős központja. Az optikai és precíziós 

elektronikai technológiák világviszonylatban is vezető gyártójaként az 

Olympus innovatív megoldásokat kínál a legmodernebb orvosi rendszerek, 

digitális fényképezőgép és tudományos fejlesztések területén. A cég 

többszörös díjnyertes termékei számtalan helyen fellelhetők – a betegségek 

felderítésében, megelőzésében és gyógyításában, a tudományos 

kutatómunka különféle területein, valamint az élet pillanatainak művészi 

módon történő megörökítésének eszközeként. Tulajdonosaik kezében az 

Olympus High-Tech termékei segítenek az emberek életét egészségesebbé, 

biztonságosabbá és teljesebbé tenni. 

 

További információ: www.olympus-europa.com 
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