
PERSINFORMATIE 

Nieuwe OM-D E-M5 Mark III-kits 

Olympus introduceert de langverwachte ED 12‑45mm F4 

PRO en een kit voor videocontentcreatie met de E-M5 Mark 

III 

Hamburg, 15 mei 2020 - Enkele weken geleden lanceerde Olympus       

's werelds meest compacte en lichtgewicht hoogwaardige 

standaardzoomlens, de M.Zuiko Digital ED 12‑45mm F4 PRO.* In 

combinatie met de eveneens compacte en lichtgewichte OM-D E-M5 

Mark III-camera wordt hiermee ongeëvenaarde mobiliteit mogelijk 

gemaakt. Dankzij de veelgeprezen weerbestendige afdichting kunnen 

opnamen worden gemaakt onder alle omstandigheden. Deze ideale 

combinatie is vanaf medio mei verkrijgbaar als kit, voor alle 

fotoliefhebbers die op zoek zijn naar professionele kwaliteit in een 

handig formaat. 

De nieuwe OM-D moviekit, met daarin de E-M5 Mark III en de 

audiorecorder LS-P4, is ideaal voor vloggers, filmmakers en 

YouTubers die apparatuur van topkwaliteit nodig hebben en graag licht 

reizen. De basis van de kit wordt gevormd door de veelzijdige E-M5 

Mark III-camera met zijn hoogwaardige autofocusmogelijkheden, 

krachtige beeldstabilisatiesysteem en “OM-D Movie“-functies, die 

filmmakers een uitgebreid scala aan creatieve opties bieden. Ook bevat 

de kit de groothoeklens M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0, de lineaire 

PCM-recorder LS-P4 van Olympus voor kristalhelder geluid en andere 

accessoires om gegarandeerd zorgeloos videocontent te creëren. 

Dit camerasysteem van Olympus is slechts half zo groot en zwaar als 

andere systemen met verwisselbare lenzen. De optimale mobiliteit van het 

compacte en lichte systeem en de lenzen is dan ook direct het grootste 

pluspunt. De combinatie van de hoogwaardige lenzen met hoge resolutie en 

de krachtige beeldstabilisatie zorgt voor scherpe video's en foto's van hoge 

kwaliteit bij verschillende opnameomstandigheden. 

De OM-D E-M5 Mark III, waarin een aantal van de nieuwste 

beeldverwerkingstechnologieën zijn gecombineerd in een zeer compacte 

behuizing, is de belichaming van deze voordelen en daarom de perfecte 

keuze voor elke foto- en vlogfanaat onderweg. 

OM-D E-M5 Mark III 12‑45mm F4 

PRO-kit: 

> De perfecte keuze voor

reizende  fotografen 

> Nu verkrijgbaar tegen een

adviesprijs** van € 1.599,00 

OM-D-moviekit: 

> De perfecte keuze voor

enthousiaste vloggers en

liefhebbers van social video

> Nu verkrijgbaar tegen een

adviesprijs** van € 1.999,99 

OM-D E-M5 Mark III - 

belangrijkste kenmerken: 

> Zeer compacte en lichte

behuizing voor maximale

flexibiliteit bij het opnemen 

> Live MOS-sensor met 20,4

megapixel en

stofverwijderingstechnologie 

> In de chip geïntegreerd

fasedetectie-AF-systeem met

121 kruispunten 

> TruePic VIII-beeldprocessor

voor supersnelle reacties 

> Compacte, geïntegreerde 5-

assige beeldstabilisatie met tot

6,5 EV-compensatiestappen***



> “OM-D Movie“-videofuncties:

4K en C4K, verschillende IS-

niveaus, snelle 120fps-

opnamen in Full HD,

microfoonaansluiting 

> Ingebouwde Wi-Fi en

Bluetooth voor eenvoudige

dataoverdracht naar

smartphone of tablet 

> Weerbestendig afgedichte

camerabehuizing 

M.Zuiko Digital ED 12-45mm 

F4.0 PRO - belangrijkste 

kenmerken: 

> 's Werelds meest compacte,

lichte standaardzoomlens met 

constant diafragma* 

> Ongeëvenaarde mobiliteit en

geprezen weerbestendige

afdichting om opnamen te

maken in elke omgeving 

> Constant diafragma F4 

> Mogelijkheid om snel en

nauwkeurig scherp te stellen

bij het vastleggen van

bewegende onderwerpen

> Prachtige macro-opnamen,

zelfs bij kleine objecten, met

een verbazingwekkende

scherptediepte 

> Afmetingen: maximale

diameter Ø 63,4 mm x lengte

70 mm

> Gewicht: circa 254 g 

Olympus LS-P4 - belangrijkste 

kenmerken: 

> Opname in Hi-Res-geluid dat

beter is dan cd-kwaliteit 

> Geluidsdrukniveau (SPL) tot

120 dB

> Frequentierespons

ingebouwde microfoons:

(maximaal) 20 Hz tot 20 kHz

> Audiobegrenzeraanpassing

om clipping te voorkomen

> Zoommicrofoonmodus voor

opname op afstand 

OM-D E-M5 Mark III 12‑45mm F4 PRO-kit 

Één compacte, lichtgewicht lens, vele mogelijkheden  

De M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO-lens heeft dezelfde optische 

configuratie als de ED 12-40mm F2.8 PRO-lens, die bekend staat om zijn 

hoge kwaliteitsnormen. Door de effectieve plaatsing van speciale lenzen in 

de M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO-lens kon de meest compacte, 

lichte lens ter wereld worden gemaakt*, met een brandpuntsafstand van 24 

mm in groothoek tot 90 mm in telefoto (35 mm-equivalent). Met een kleine, 

lichte scherpstellens kan snel en nauwkeurig automatisch worden scherp 

gesteld op elk onderwerp. Asferische lenzen en een ZERO-coating (Zuiko 

Extra-low Reflection Optical) zorgen voor een drastische vermindering van 

abberaties, ghosting en flare en voor een scherpe HD-beeldkwaliteit. De 

beperking van lichtverlies aan de randen van de beelden maakt de 

weergave over het hele beeld helder en duidelijk. 

Fantastische macromogelijkheden  

De M.Zuiko ED 12-45 mm F4.0 PRO is met zijn maximale vergroting van 

0,25x (0,5x 35mm-equivalent) over het gehele zoombereik ook geschikt voor 

macrofotografie. De kortste scherpstelafstand is 12 cm in de groothoekstand 

en 23 cm in de telefotostand. Er zijn verschillende macro-effecten mogelijk, 

zoals Focus Stacking****, waarbij op de camera één afbeelding wordt 

gegenereerd met een grote scherptediepte in focus van de voorgrond tot de 

achtergrond. 

De perfecte match 

De nieuwe flexibele standaardzoomlens is dé oplossing voor iedereen die 

met zo min mogelijk apparatuur maximale prestaties wil bereiken. Hij past 

perfect bij de OM-D E-M5 Mark III, die net zo flexibel, compact en licht van 

gewicht is. De camera heeft een weerbestendige afdichting, een 

hoogwaardige autofocusfunctie en een krachtig beeldstabilisatiesysteem. 

Ook de veelzijdige opnamefuncties, de kraakheldere beeldkwaliteit en de 

vele creatieve opties zullen zeker in de smaak vallen bij fotografen en 

filmmakers.  

OM-D-moviekit 

Elke videoproducent weet hoe belangrijk geluid is. De audiorecorder LS-P4 

van Olympus is de perfecte match voor de E-M5 Mark III en helpt 

creatievelingen om hun productie perfect af te maken met Hi-Res-

audiokwaliteit. 



Waarom de Olympus-moviekit de juiste keuze is voor ambitieuze 

videomakers 

Geavanceerde beeldtechnologie in een ultracompacte behuizing en een 

hoogwaardige groothoeklens geven moderne videomakers de veelzijdigheid 

die ze nodig hebben 

De OM-D E-M5 Mark III met de M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0-lens is een 

van de meest compacte en lichte groothoeklenzenkits in zijn klasse en dus 

gemakkelijk overal mee naartoe te nemen. Zo hoeft er nooit meer een video-

opname te worden gemist. 

Het ingebouwde 5-assige beeldstabilisatiesysteem van de camera laat 

bewegende beelden er nog helderder en scherper uitzien door ongewenste 

cameratrillingen te compenseren.  

Het zeer nauwkeurige fasedetectie-autofocussysteem (AF) met 121 

kruispunten van Olympus brengt het volledige potentieel van het 

onderscheiden MSC-mechanisme (Movie & Still Compatible) naar boven, 

waardoor M.Zuiko-lenzen snel en stil automatisch kunnen scherpstellen, 

zonder “verspringende“ focus. Zo kan de focus in een filmscène niet meer 

verloren gaan en worden in vrijwel elke situatie of omgeving scherpe 

beelden geproduceerd. 

Met het draaibare LCD-touchscreen van de E-M5 Mark III houden 

creatievelingen en vloggers de volledige controle over de compositie en 

achtergrond en hebben ze snel en eenvoudig toegang tot een 

bedieningspaneel met de belangrijkste instellingen, zelfs bij het maken van 

zelfportretten of bij het hoog of laag houden van de camera. 

Dankzij de rechtstreeks en eenvoudig op de E-M5 Mark III aan te sluiten 

veelgeprezen audiorecorder LS-P4 van Olympus kunnen videoliefhebbers 

ervoor kiezen om geluid rechtstreeks in het filmbestand op te nemen en het 

meteen te uploaden, of om geluid en video in de nabewerking samen te 

voegen. Doordat zowel de camera als de audiorecorder echte Olympus-

producten zijn, zijn volledige compatibiliteit en eenvoudige synchronisatie 

gegarandeerd. 

Superieur geluid maakt elke film beter: de Olympus LS-serie voorziet video 

van heldere, briljante audio 

De Olympus LS-serie staat bekend om zijn compacte, strakke vormgeving 

en uitzonderlijke geluidskwaliteit. De LS-P4 biedt opnamen met geluid dat 

beter is dan cd-kwaliteit, met een frequentiespectrum tot 20 Hz - 20 kHz, en 

zorgt voor een rijk stereofonisch geluid. 

Bij hoge geluidsvolumes komen de mogelijkheid om geluidsdrukniveaus 

(SPL) tot 120 dB zonder clipping te verwerken en het veelgeprezen 

Olympus-ruisverminderingssysteem goed van pas. 

De bijna perfecte sampling rate tot 96 kHz/24-bit bij geluidsopname in PCM, 

FLAC of MP3***** (tevens weergave) maakt de LS-P4 een veelzijdige Hi-

Inhoud van de hoofdverpakking 

OM-D E-M5 Mark III 12‑45mm 

F4 PRO-kit:

> OM-D E-M5 Mark III-camera

> M.Zuiko Digital ED 12‑45mm

F4 PRO

Inhoud van de hoofdverpakking 

OM-D-moviekit:

> OM-D E-M5 Mark III-camera

met OM-D Movie-functionaliteit

> M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0-

lens en zonnekap LH-48 

> Lineaire PCM-recorder LS-P4

van Olympus voor het

vastleggen van High-Res-

geluid 

> GorillaPod 500 van Joby: klein, 

flexibel statief voor bijna elk

oppervlak of voor het

vasthouden van de camera

> Aansluiting voor schok-adapter

SM2 (absorbeert

trillingen/camerageluiden) en

3,5mm-audiokabel KA335

(beide te gebruiken bij

bevestiging van de

audiorecorder aan de camera) 

> Windscherm voor filmopnamen

in de buitenlucht 



Res-audiorecorder. Het apparaat combineert audio van hoge kwaliteit met 

ultiem gebruiksgemak en flexibiliteit en is daarmee de ideale metgezel voor 

videoproducties onderweg. 

In de nieuwe firmwareversie 1.10 voor de LS-P4 is de Slate Tone-functie 

toegevoegd. Dit vergemakkelijkt het bewerken van geluidsbestanden en 

videosynchronisatie. De nieuwe Test Tone-functie helpt gebruikers het 

opnameniveau aan te passen voor optimale resultaten. Met Olympus 

Workspace versie 1.3 kunnen de audiobestanden van de opgenomen video 

eenvoudig worden vervangen door Hi-Res-geluid dat is opgenomen met 

Slate Tone. 

Een meegeleverde GorillaPod van Joby en andere accessoires tillen de 

veelzijdigheid en het gemak voor videomakers naar een hoger niveau  

Naast de E-M5 Mark III-camera, de hoogwaardige M.Zuiko Digital ED 12mm 

F2.0-lens, een metalen zonnekap om het risico op verlaagd contrast en flare 

door zonlicht te minimaliseren, de audiorecorder LS-P4 van Olympus en 

andere nuttige accessoires, bevat de nieuwe filmkit ook een GorillaPod van 

Joby, waarmee de camera op vrijwel elk oppervlak kan worden geplaatst en 

die het maken van handheldopnamen ondersteunt. 

Bij het opnemen van geluid voor video's kan de LS-recorder worden gebruikt 

als afzonderlijk handheldapparaat of, door gebruik te maken van de 

meegeleverde  antischok-adapter SM2 van Olympus en een 3,5mm-kabel 

(Olympus KA335), als een flexibele microfoon boven op de camera, om de 

synchronisatie in de nabewerking te vergemakkelijken. Het meegeleverde 

windscreen biedt bescherming tegen windgeruis bij het maken van opnamen 

in de buitenlucht. 

Meer informatie over het opnemen van videocontent met camera's en 

audiorecorders van Olympus is te vinden op 

www.olympus.eu/video_sound. 

Verkrijgbaarheid en prijzen 

De nieuwe OM-D 12‑45mm F4 PRO-kit is vanaf half mei verkrijgbaar tegen 

een adviesprijs van € 1.599,00. De OM-D-moviekit is vanaf nu verkrijgbaar 

tegen een adviesprijs** van € 1.999,00. De OM-D-camera's en M.Zuiko-

lenzen worden geleverd met gratis zes maanden extra garantie****** 

wanneer ze worden geregistreerd via het MyOlympus-platform op 

http://my.olympus.eu.  

Geselecteerde accessoires 

De OM-D E-M5 Mark III is volledig compatibel met het uitgebreide 

assortiment Micro Four Thirds-lenzen en -accessoires van Olympus. 

Hieronder vallen op maat gemaakte cameratassen en elektronische flitsers, 

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


evenals de gratis beeldbewerkings- en workflowsoftware Olympus 

Workspace en de app OI.Share voor smartphones. 

Meer informatie is te vinden op www.olympus.nl/accessories. 

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente 

specificaties staan vermeld op de website van Olympus: www.olympus.nl    

* Per 12 februari 2020. 's Werelds meest compacte, lichte standaardzoomlens met constante

diafragmawaarde. 

** Adviesprijs 

*** Met een M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO op een brandpuntsafstand van 

f=100mm (35mm-equivalent: f=200mm), beeldstabilisatie halverwege inschakelen: Uit, 

framesnelheid: hoge snelheid. In overeenstemming met CIPA-standaarden op twee assen (yaw 

en pitch). 

**** Ondersteunde camera's: OM-D E-M1 Mark III. Voor de volgende cameramodellen is een 

firmware-update vereist: OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark III 

***** 96 kHz/24-bit alleen mogelijk bij opname in PCM- of FLAC-formaat. 

****** Zes maanden boven op de wettelijke garantie in het land van aankoop. 

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met: 

Ingrid Stoker 

Olympus Nederland B.V. 

Tel.: +31683861551 

E-mail: ingrid.stoker@olympus.nl

Over Olympus 

Olympus Europa is het hoofdkwartier voor de regio EMEA (Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika) van Olympus Corporation in Tokyo (Japan). 

Olympus is wereldwijd marktleider in optische en digitale precisietechnologie 

en biedt al 100 jaar innovatieve oplossingen voor geavanceerde medische 

systemen, digitale camera's en wetenschappelijke oplossingen. De 

bekroonde producten van het bedrijf helpen bij het herkennen, voorkomen 

en genezen van ziektes, bij het doen van wetenschappelijk onderzoek en bij 

het vastleggen van de wereld met een ongekende artistieke vrijheid. De 

hightechproducten van Olympus maken het leven van mensen, nu en in de 

toekomst, gezonder, veiliger en plezieriger. 

Meer informatie: www.olympus.nl 

http://www.olympus.nl/accessories
http://www.olympus.nl/
mailto:ingrid.stoker@olympus.nl
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