
PERSINFORMATIE 
Ieder moment vastgelegd als een herinnering in perfecte kwaliteit 

OPNAMEN MAKEN. DELEN. INSPIREREN. 
Olympus OM-D E-M10 Mark IV 

Leiderdorp, 4 augustus 2020 - De nieuwe Olympus OM-D E-M10 Mark IV 
is de perfecte camera voor creatievelingen. De compacte en lichte 
behuizing, met zijn verbeterde grip, veelzijdige opnamefuncties voor 
professionele beelden door simpelweg op de sluiterknop te drukken, 
en de krachtige 5-assige beeldstabilisatie maken de camera het 
perfecte gereedschap om elk moment in uitstekende kwaliteit vast te 
leggen. Een neerklapbaar lcd-scherm, perfect voor selfies, en een 
elektronische zoeker in high-definition geven gebruikers de vrijheid om 
te genieten van hun eigen unieke opnamestijlen. Het delen van beelden 
is nu gemakkelijker dan ooit dankzij een speciale smartphone-app. 
Deze bevat ook nieuwe content waarmee de gebruiker oorspronkelijke 
fotografietechnieken kan leren. De camera biedt hoogwaardig 
beeldplezier voor iedereen, van ouders die de groei van hun kinderen 
willen vastleggen tot hobbyfotografen: de OM-D E-M10 Mark IV is 
verkrijgbaar vanaf medio augustus tegen een adviesprijs* vanaf 
€ 699,00. 

Dit camerasysteem van Olympus is slechts half zo groot en zwaar als 
andere uitwisselbare lenssystemen. De verbazingwekkende mobiliteit van dit 
compacte en lichte systeem, inclusief lenzen, is dan ook direct het grootste 
pluspunt. De combinatie van de hoogwaardige lenzen met hoge resolutie en 
de krachtige beeldstabilisatie zorgt voor scherpe foto's en video's van hoge 
kwaliteit bij een breed scala aan scenario's, achtergronden en 
omstandigheden De E-M10 Mark IV is de kleinste OM-D. Met zijn verbeterde 
grip en de nieuwste beeldverwerkingstechnologieën is hij de perfecte keuze 
voor iedereen die op zoek is naar een compacte oplossing om overal mee 
naartoe te nemen. 

Fantastische draagbaarheid en krachtige geïntegreerde 5-assige 
beeldstabilisatie voor foto's en video's van hoge kwaliteit 
De klassieke Olympus-behuizing is nu lichter dan ooit en weegt net zo 
weinig als een flesje drinken van 500 ml**, zelfs in combinatie met de 
standaard kitlens, en is daardoor optimaal draagbaar. De nieuwe, 
verbeterde greep van de E-M10 Mark IV biedt een veilige grip voor een 

OM-D E-M10 Mark IV: 

> Optimale draagbaarheid voor 
creatievelingen onderweg

> Veilige en comfortabele grip voor 
het probleemloos maken van 
opnamen 

> Compacte, geïntegreerde 5-
assige beeldstabilisatie met tot
4,5 EV-compensatiestappen***

> Nieuwe 20-megapixel Live MOS-
sensor 

> Repeterende opnamen met hoge
snelheid van 15 fps.

> Verbeterde C-AF-precisie voor 
continu scherpstellen op 
bewegende onderwerpen 

> Face Priority/Eye Priority AF om
scherp te stellen op gezichten in
profiel of gezichten die naar
beneden kijken 

Veelzijdige opnamefuncties:
AUTO-modus voor het maken
van prachtige foto's met door de
camera geselecteerde
instellingen door eenvoudigweg
op de sluiterknop te drukken 

SCN-modus (Scène) voor het
eenvoudig selecteren van
instellingen die overeenkomen
met de scène of het onderwerp

AP-modus (Advanced Photo) om
eenvoudig moeilijke 
fotografietechnieken onder de 
knie te krijgen 

Creatieve filter voor mooie 
creatieve uitingen en Fine Tune
om de filterniveaus aan te passen 

> Neerklapbaar lcd-scherm voor
selfies



comfortabele bediening. Dankzij de geïntegreerde 5-assige beeldstabilisatie 
met tot 4,5 sluitertijdstappen compensatie***, de nieuwe 20-megapixel Live 
MOS-sensor en de krachtige M.Zuiko-lenzen, zijn hoogwaardige foto's en 
video's, inclusief nacht- en telefoto-opnamen, in alle omstandigheden 
gegarandeerd. Bovendien kan de batterij eenvoudig in de camera worden 
opgeladen via USB, zelfs onderweg. 

Veelzijdige opnamefuncties en een kantelbaar lcd-scherm, perfect voor 
selfies 
De E-M10 Mark IV zit vol met functies voor het nauwkeurig vastleggen van 
unieke momenten, bijvoorbeeld door middel van repeterende opnamen met 
hoge snelheid van 15 fps. De verbeterde C-AF-precisie maakt het mogelijk 
om continu scherp te stellen op bewegende onderwerpen. Met Face 
Priority/Eye Priority AF kan nu ook worden scherpgesteld op gezichten in 
profiel of op gezichten die naar beneden kijken. De stille modus, waarin de 
sluiter- en bedieningsgeluiden worden uitgeschakeld, is nuttig in situaties 
waarin geluid ongewenst is, zoals tijdens muziekvoorstellingen en bij het 
vastleggen van slapende kindergezichten.  

In de automatische modus detecteert de Olympus OM-D verschillende 
opnamesituaties om vervolgens automatisch de juiste instellingen te 
selecteren. De modus Advanced Photo (AP) maakt het zelfs mogelijk om 
foto's te maken waarvoor normaal gesproken eerdere fotografie-ervaring 
vereist is. Zo kunnen in de modus Live Composite in een mum van tijd 
meervoudige belichting of lichtsporen van sterren of koplampen van auto's 
worden gerealiseerd. En dankzij de 4K-videofunctie kunnen bijzonder mooie 
momenten ook als stilstaand beeld in 4K worden geëxtraheerd. 

Het maken van selfies door middel van aanraakbediening wordt bovendien 
eenvoudiger dankzij het eerste neerklapbare lcd-scherm van de OM-D-serie. 
Dat ondersteunt bovendien opnamen vanuit een hoge of lage hoek, zodat 
foto's en video's met verschillende instellingen precies zo uitpakken als de 
gebruiker het zich had voorgesteld. De E-M10 Mark IV is ook voorzien van 
een elektronische zoeker in high-definition, voor het maken van opnamen bij 
helder buitenlicht of bij tegenlicht. 

De OM-D E-M10 Mark IV is compatibel met de flitseraansturing FC-WR en 
de flitser FL-700WR, waarmee andere compatibele flitsers op afstand 
kunnen worden bediend door middel van draadloze radiogolven. Stel de 
flitser eenvoudigweg in op een locatie uit de buurt van de opnameplek en 
bedien de instellingen tijdens het maken van de opnamen op afstand via de 
flitseraansturing. 

OM-D E-M10 Mark IV: 

> 4K-video met 5-assige 
beeldstabilisatie 

> Geïntegreerde wifi en
Bluetooth® 

> Mogelijkheid om de batterij in
de camera op te laden via
USB, zelfs onderweg

> Verkrijgbaar vanaf medio 
augustus tegen een 
adviesprijs* vanaf € 699,00 



Speciale smartphone-app voor meer fotoplezier 
Dankzij de in de camera ingebouwde wifi en Bluetooth® kunnen gemaakte 
foto's en video's via de speciale smartphone-app OI.Share eenvoudig 
meteen naar een smartphone worden geëxporteerd en op sociale media 
worden geplaatst. De verbonden smartphone kan ook worden gebruikt om 
via Bluetooth op afstand opnamen te maken. In de app zijn camera-
instructies en tutorials beschikbaar voor het aanleren van 
fotografiemethoden en -technieken. 

Accessoires 
De OM-D E-M10 Mark IV is volledig compatibel met de uitgebreide reeks 
Micro Four Thirds-lenzen van Olympus en lenzen van derden die voldoen 
aan de Micro Four Thirds System-standaard en andere accessoires, 
waaronder op maat gemaakte cameratassen, elektronische flitsers en de 
gratis beeldbewerkings- en workflowsoftware Olympus Workspace. 

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

Verkrijgbaarheid en prijzen 
De nieuwe OM-D E-M10 Mark IV is verkrijgbaar vanaf medio augustus 
tegen een adviesprijs vanaf € 699,00. De OM-D wordt geleverd met gratis 
zes maanden extra garantie**** wanneer deze wordt geregistreerd via het 
MyOlympus-platform op http://my.olympus.eu.  

Meer informatie op olympus.nl/cameras. 

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De 
meest recente specificaties staan vermeld op de website van Olympus: 
www.olympus-europa.com.

* Adviesprijs

** Ca. 476 g in combinatie met M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (in overeenstemming

met CIPA-standaard, inclusief meegeleverde batterij en geheugenkaart, geen oogschelp)

*** M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ bij een brandpuntsafstand van 42 mm (35mm-

equivalent: 84 mm), in overeenstemming met CIPA-standaarden met correctie op twee assen

(yaw en pitch)

**** 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.: +31-88-4508181 

http://www.olympus.nl/accessories
http://my.olympus.eu/
http://www.olympus-europa.com/


E-mail: ingrid.stoker@olympus.nl

Over Olympus 

Olympus heeft een passie voor de oplossingen die het creëert voor de 
medische sector en de industrieën voor life sciences en industriële 
apparatuur, evenals voor camera's en audioproducten. Al meer dan 100 jaar 
richt Olympus zich op het gezonder, veiliger en plezieriger maken van het 
leven van mensen, door ziekten te helpen opsporen, voorkomen en 
behandelen, wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, de openbare 
veiligheid te waarborgen en de wereld in beelden vast te leggen.  

Met innovatieve digitale camera's, lenzen, audiorecorders en verrekijkers 
voor consumenten geeft Olympus consumenten en professionals meer 
mogelijkheden. De precisie-optiek en de baanbrekende technologie van het 
bedrijf creëren nieuwe mogelijkheden om de kostbaarste momenten van het 
leven vast te leggen. 

Meer informatie: www.olympus.nl 

http://www.olympus-europa.com/
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