
 

PERSBERICHT 

Olympus breidt zijn aanbod voor professionele fotografen uit met een 

nieuwe OM-D-camera en nieuwe telelenzen 

De nieuwe OM-D E-M1X stelt professionele 

gebruikersbehoeften centraal met verbeterde 

betrouwbaarheid en prestaties 

 

Rungis, 24 Januari 2019 – Olympus lanceert vandaag de nieuwe OM-D 

E-M1X-camera: ontworpen voor de behoeften van professionele 

gebruikers op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, precisie en 

beeldkwaliteit, en trouw aan Olympus' belofte om het meest compacte 

en lichtgewicht camerasysteem in zijn klasse te bieden. 

Olympus' laatste toevoeging aan de professionele OM-D-reeks 

onderstreept het potentieel van het Micro Four Thirds-sensorformaat 

en zit vol met de nieuwste beeldvormingstechnologieën in een 

robuuste body met ingebouwde verticale grip, ontwikkeld voor 

maximale betrouwbaarheid en bedienbaarheid onder alle 

omstandigheden. Met 's werelds beste beeldstabilisatie (IS)1, een 

herontwikkeld en snel autofocussysteem (AF) en twee TruePic VIII-

beeldprocessoren die een snelle respons en Handheld High Resh 

Shots mogelijk maken, biedt deze krachtige camera een overtuigende 

mix van indrukwekkende functies en draagbaarheid. In combinatie met 

de hoge-resolutie M.Zuiko-lenzen uit het Olympus-assortiment bereikt 

ze een hoogwaardige beeldkwaliteit en toont ze haar ware capaciteiten, 

met name in gebieden waar draagbaarheid, snelheid en 

betrouwbaarheid absoluut essentieel zijn – zoals natuur-, 

documentaire- en sportfotografie. 

 

Twee jaar na de lancering van haar mijlpaal in de categorie professionele 

camera's met de OM-D E-M1 Mark II, de nieuwe M.Zuiko PRO-lenzen en de 

lancering van de Olympus PRO-dienst, wordt de nieuwe E-M1X nu 

toegevoegd aan het aanbod van Olympus voor professionele gebruikers. 

Met zijn ingebouwde verticale grip, 's werelds beste stofvrije, 

spatwaterdichte en vriesbestendige behuizing2 en talrijke nieuwe functies die 

in de smaak zullen vallen bij professionele fotografen, biedt de E-M1X een 

ongeëvenaarde controle, ergonomie en stabiliteit, terwijl ze onder alle 

weersomstandigheden professionele resultaten levert. Met een nieuwe 

gyrosensor heeft Olympus het veelgeprezen 5-assige synchronisatie IS naar 

een nieuw niveau gebracht met tot 7,5 sluitertijdstappen compensatie1. Het 

OM-D AF-systeem is volledig opnieuw ontwikkeld en biedt extra 

 
OM-D E-M1X 

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN: 

> Ontwikkeld om professionele 

resultaten te produceren met 

maximale betrouwbaarheid en 

bruikbaarheid 

> Intuïtief ontwerp met 

ingebouwde verticale grip voor 

uitstekende ergonomische 

bediening in horizontale en 

verticale modus 

> 's Werelds beste stof-, spat- en 

vriesbestendigheid2 

> 's Werelds beste 

beeldstabilisatie met tot 7,5 

EV-stappen compensatie 

> Herontwikkeld AF-systeem met 

verschillende AF-doelmodi en -

instellingen en intelligente 

tracking van onderwerpen 

> 20,4 MP Live MOS-sensor met 

verbeterde supersonische 

golffilter voor stofvermindering 

> Dubbele TruePicVIII-

beeldprocessoren met hoge 

snelheid die een snelle 

reactiesnelheid en nieuwe 

innovatieve functies mogelijk 

maken 

> Afmetingen: B 144,4 mm x H 

146,8 mm x D 75,4 mm   

Gewicht: ong. 849 g (alleen 

body), 997g (met 2 batterijen 

en SD-kaarten) 

> Beschikbaar vanaf eind 

februari 2019 tegen een 

aanbevolen verkoopprijs van 

2999 EUR (alleen body) 



 

brandpunten en een nieuwe intelligente onderwerpdetectiefunctie om 

bepaalde onderwerpen automatisch te volgen. De snelle 

opnamemogelijkheden zijn verbeterd en er is een anti-flickerfunctie 

toegevoegd. Verdere verbeteringen zijn o.a. een Handheld High Resh Shot, 

een live ND-filterfunctie, een aanpasbaar menu, USB-voedings- en 

oplaadmogelijkheden en twee UHS II SD-kaartsleuven. In combinatie met 

hoogwaardige M.Zuiko-lenzen, een nieuwe draadloze flitser en de 

beeldbewerkingssoftware "Olympus Workspace" is de E-M1X het perfecte 

hulpmiddel om professionele resultaten vast te leggen en die te bewerken. 

 

Een nieuwe maatstaf in duurzaamheid, betrouwbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid 

Met een ingebouwde verticale grip biedt de E-M1X dat extraatje in veilige 

houvast en betrouwbaarheid waar veel professionals naar op zoek waren. 

Omdat het ontwerp gelijk is voor zowel de verticale als de horizontale grip, 

genieten gebruikers van dezelfde intuïtieve handbewegingen bij het 

fotograferen in portret- en landschapsformaat. 

 

De indeling, vorm en hoogte van alle knoppen en hendels zijn volledig 

opnieuw ontworpen om gebruikers in staat te stellen zich te concentreren op 

het fotograferen met de zoeker – een nieuw optisch ontwerp met een 

vergroting van 0,83x (35 mm equivalent). In zowel de horizontale als 

verticale positie is een multi-selector joystick opgenomen, zodat gebruikers 

snel van focusgebied kunnen wisselen. Naast de standaard blokkeerhendel 

is er een nieuwe C-blokkeerhendel die het mogelijk maakt om de knoppen in 

de verticale positie te vergrendelen of alleen bepaalde knoppen te 

vergrendelen. 

 

Dankzij de befaamde OM-D-weersafdichting – die in de E-M1X op een 

nieuw niveau is gebracht en tot de beste ter wereld is gemaakt – heeft de 

camera de interne spatwaterdichte tests2 van Olympus, die strenger zijn dan 

IPX1, doorstaan, zodat gebruikers onder de zwaarste weersomstandigheden 

kunnen fotograferen. De stofvrije, spatwaterdichte en vriesbestendige2 

prestaties blijven behouden, zelfs bij aansluiting van een externe kabel, 

microfoon of hoofdtelefoon. 

 

Het sensorstofreductiesysteem is nu voorzien van een verbeterde Super 

Sonic Wave Filter (SSWF) met een speciale coating die 30.000 keer per 

seconde trilt, waardoor de kans op stof of vuil in foto's en apparatuur met 

een factor 10 wordt verminderd. Andere kenmerken die de duurzaamheid en 

betrouwbaarheid van de camera verbeteren, zijn onder meer een constructie 

die warmte afvoert bij het opnemen van films en tijdens sequentiële 

 
OM-D E-M1X 

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN (vervolg): 

> Pro Capture-modus voor 

actiefoto's ter ondersteuning 

van RAW-opnamen zonder 

blackout 

> 50 MP High Res Shot vanuit de 

hand 

> Live ND-functie voor langzame 

sluitereffecten zonder externe 

filter 

> Belangrijkste "OM-D Movie"-

videomogelijkheden: 

4K en C4K, 

OM-Log400, 

Verschillende niveaus van 

beeldstabilisatie, 

120 fps snelle opnamen in 

FullHD 

> Geïntegreerde veldsensoren 

om gedetailleerde 

metagegevens aan foto's en 

video toe te voegen 

> Anti-flickerfunctie 

> Twee UHS-II SD-kaartsleuven 

voor een hoge snelheidsreactie 

> Twee batterijen in een 

innovatief patroonsysteem en 

USB-oplaadmogelijkheden 



 

opnamen, en een sluiter met een uiterst hoge levensduur van maar liefst 

400.000 keer. 

 

Dankzij een patroonsysteem voor twee BLH-1 batterijen (ook gebruikt voor 

de E-M1 Mark II) in de E-M1X, kunnen gebruikers tot 2.580 beelden 

vastleggen voordat ze moeten opladen. Met een  USB-voeding (USB-PD) 

van maximaal 100 W stroombronnen, kunnen beide batterijen in de 

camerabehuizing in ongeveer twee uur volledig worden opgeladen. 

 

Herontwikkeld autofocussysteem voor optimaal comfort, snelheid en 

precisie 

Het OM-D AF-systeem werd volledig opnieuw ontwikkeld voor de E-M1X: 

voortbouwend op de 121-punts all-cross-type on-chip AF-sensor voor 

fasedetectie van de OM-D E-M1 Mark II, werd het AF-algoritme opnieuw 

bewerkt en drastisch verbeterd. De E-M1X maakt bovendien gebruik van 

AF-informatie van opgenomen beelden om snel onvoorspelbare 

onderwerpbewegingen en veranderingen in onderwerpssnelheid te kunnen 

volgen. 

 

Er zijn verschillende extra AF-instellingen beschikbaar op de OM-D E-M1X, 

waaronder verschillende AF-doelmodi (die nu groepen met 25 focuspunten 

ondersteunen) en aangepaste AF-zoneinstellingen wanneer u de camera 

verticaal of horizontaal houdt. Scherpstelpunten kunnen snel worden 

verschoven met de nieuwe multi-selector (joystick). 

 

Een nieuwe intelligente onderwerpdetectie laten het AF-systeem 

automatisch specifieke onderwerpen (motorsporten, vliegtuigen, treinen) 

detecteren, scherpstellen en het optimale gebied volgen, zodat gebruikers 

zich volledig op de compositie kunnen concentreren. 

 

Met een lage AF-intensiteitslimiet van -6 EV-stappen4, neemt de E-M1X ook 

de zorgen weg bij weinig licht. 

 

Hoge snelheid en uitstekende beeldkwaliteit 

De snelheid en beeldkwaliteit van de nieuwe E-M1X wordt gevoed door een 

20,4 MP Live MOS-sensor met een nieuwe coating voor een verbeterde 

gevoeligheid en twee TruPicVIII-snelle beeldprocessoren die fundamentele 

prestatiefactoren zoals opstarttijd en hersteltijd vanuit slaapstand 

verbeteren. Het dubbele processorontwerp draagt niet alleen bij aan een 

snellere camera, maar maakt ook de ondersteuning van twee snelle UHS-II 

SD-kaartsleuven mogelijk en maakt de nieuwste opnamefuncties mogelijk, 

zoals Handheld High Resh Shot, Live ND en Intelligent Subject Detection 

AF. 



 

 

Met de E-M1X hebben de technici van Olympus de beeldstabilisatie weer 

een stap verder gebracht: door de introductie van een herontwikkelde 

gyrosensor zorgt de camera voor de beste compensatieprestaties ter 

wereld. In combinatie met een M.Zuiko IS PRO-lens maakt deze technologie 

het mogelijk dat de 5-assige synchronisatie IS ongeveer 7,5 

sluitertijdstappen1 compenseert, waardoor een statief overbodig wordt en er 

onder verschillende omstandigheden uit de vrije hand kan worden 

gefotografeerd. 

 

Met vergrendelde AF biedt de E-M1X snelle sequentiële opnamen met een 

maximum van 60 fps om momenten in een fractie van een seconde vast te 

leggen die het menselijk oog niet kan zien. Met AF/AE-tracking kan een 

maximum van 18 fps worden bereikt. 

 

De Pro Capture Mode van de camera neemt met terugwerkende kracht tot 

35 beelden op vanaf het moment dat de ontspanknop wordt losgelaten 

tijdens het fotograferen. Deze functie werd al geprezen toen ze werd 

geïntroduceerd op de OM-D E-M1 Mark II, en is ideaal voor actiefotografie 

om opnamen te maken van onderwerpen die onvoorspelbaar bewegen. 

 

Naast beelden met een hoge resolutie van maximaal 80 MP die kunnen 

worden vastgelegd in de statieffunctie, is er nu ook een functie voor 

handmatige opnamen met hoge resolutie beschikbaar op de OM-D E-M1X: 

deze functie is ontworpen voor fotografen die zich niet willen laten beperken 

door een statief en genereert een enkele foto met een hoge resolutie die 

gelijk is aan de foto die is vastgelegd met een 50 MP-sensor – zonder 

tekenen van onscherpte die kunnen worden veroorzaakt door een onvaste 

hand. 

 

Een nieuwe Live ND-functie biedt langzame sluitertijdeffecten alsof een ND-

filter wordt gebruikt. De scène kan worden bekeken in de zoeker en het 

effect kan worden bewerkt voordat gebruikers de foto maken. De effecten 

kunnen op vijf niveaus worden ingesteld: ND2 (gelijk aan één sluitertijdstap), 

ND4 (2 stappen), ND8 (3 stappen), ND16 (4 stappen) en ND32 (5 stappen). 

 

Filmmogelijkheden en andere functies 

Naast het maken van professionele foto's is de nieuwe E-M1X een meester 

in het maken van films. Ze beschikt over alle extra's die videomakers nodig 

hebben om momenten op het juiste moment vast te leggen.  

Met het ultrahoge Cinema 4K (C4K, 4096 x 2160) filmformaat, profiteren 

videomakers niet alleen van de hoogste opnameresolutie tot op heden, maar 

ook van meer flexibiliteit bij de postproductie. 



 

De krachtige 5-assige beeldstabilisatie en elektronische stabilisatie 

garanderen scherpe 4K- en C4K-video-opnamen uit de vrije hand met drie 

selecteerbare niveaus van bewegingscompensatie, afhankelijk van de 

houding en beweging van de fotograaf. 

Om veranderende lichtomstandigheden tijdens documentaires en 

natuuropnamen tegen te gaan, ondersteunt de E-M1X het maken van 

logboekopnamen. OM-Log400 produceert films zonder verlies van details in 

schaduwen of highlight blowouts, en meer vrijheid over de creativiteit van de 

video door kleurgradatie. 

Bovendien worden 120 fps snelle films nu ondersteund in Full HD. Zo kunt u 

bioscoopwaardige films met slow-motion maken. 

 

De OM-D E-M1X bevat een ingebouwde GPS-sensor, temperatuursensor, 

manometer en kompas, ook wel 'veldsensoren' genoemd. Naast locatie-

informatie, zoals lengte- en breedtegraad, detecteren en registreren deze 

sensoren de temperatuur, hoogte en richting van de camera om 

gedetailleerde opname-informatie toe te voegen aan de beelden. 

 

Met een antiflickeropnamefunctie detecteert de camera de flikkerfrequentie 

van kunstmatige lichtbronnen en activeert de sluiter bij maximale helderheid 

om ongelijke belichtingen en kleurverschillen tussen opeenvolgende frames 

te minimaliseren. Flickerscan onderdrukt gestreepte patronen die kunnen 

optreden bij het gebruik van de Stille modus (elektronische sluiter) en bij het 

maken van films, zodat gebruikers de sluitertijd nauwkeurig kunnen 

afstellen. 

 

Een nieuwe wifi-functie maakt het mogelijk om opnamen te maken en de 

beelden draadloos over te zetten naar een computer met de "Olympus 

Capture" camerabesturingssoftware. 

 

Beschikbaarheid en prijzen 

De OM-D E-M1X is compatibel met de reeks professionele Micro Four 

Thirds-lenzen en accessoires van Olympus, waaronder op maat gemaakte 

cameratassen, elektronische flitsers en flitsaccessoires (zie hieronder). 

De OM-D E-M1X body zal vanaf eind februari beschikbaar zijn tegen een 

aanbevolen verkoopprijs van 2999 EUR . Eigenaren van de camera kunnen 

gebruik maken van de Olympus PRO-service zoals beschreven op 

www.olympus.eu/proservice. 

Net zoals elke Olympus-camera en lens wordt de E-M1X  geleverd met een 

gratis zes maanden garantie-uitbreiding6 bij registratie via het 

www.my.olympus.eu platform. 

 

 

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


 

Geselecteerde accessoires  

Met de E-M1X worden een nieuwe beeldbewerkingssoftware, een nieuwe 

elektronische flitser en draadloze commanders gelanceerd. 

 

"Olympus Workspace"-beeldbewerkingssoftware 

Deze beeldbewerkingssoftware biedt authentieke functies voor het bekijken 

en bewerken van beelden met verschillende workflows voor professionele 

fotografen. Olympus Workspace kan gratis worden gedownload door 

eigenaars van een Olympus-camera. 

 

Elektronische flitser FL-700WR 

De FL-700WR is een krachtige elektronische flitser die compatibel is met 

draadloze radiogolven. Tijdens draadloos fotograferen kan hij worden 

gebruikt als een commander of een flitser met ingebouwde ontvanger. Het 

compacte, lichte ontwerp zorgt voor een uitstekende draagbaarheid met een 

hoge intensiteit bij een maximaal richtgetal van 42 (ISO 100/m). Dankzij een 

stofvrije, spatwaterdichte en vriesbestendige (-10 °C) constructie krijgt u een 

flitser waarop u kunt vertrouwen bij het fotograferen in verschillende 

omstandigheden, zelfs bij regen. 

 

Draadloze commander FC-WR en draadloze ontvanger FR-WR 

De FC-WR en FR-WR kunnen meerdere flitsers op afstand bedienen vanaf 

de camera, voor veelzijdige draadloze flitsfotografie.  Net als bij de FL-

700WR flitser is het stofvrije, spatwaterbestendige en vorstvrije (-10 °C) 

design geschikt voor gebruik in verschillende omgevingen. De commander 

kan verbinding maken met drie groepen en een onbeperkt aantal flitsers.  

 

Outlook: Aankondiging van de ontwikkeling van nieuwe telelenzen 

voor supertelefoto's uit de vrije hand 

Om de telelensopnamemogelijkheden van de E-M1X verder te verbeteren, 

kondigt Olympus vandaag de ontwikkeling aan van de M.Zuiko Digital ED 

150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO supertelezoomlens. Ook de M.Zuiko 

Digital 2x Teleconverter MC-20 is momenteel in ontwikkeling. Door beide 

producten te combineren, kunt u superteleopnamen maken vanuit de vrije 

hand op 2000 mm (35 mm equivalent). Met deze producten breidt Olympus 

zijn supertelefoto-assortiment verder uit, en worden de voordelen van het 

Micro Four Thirds-systeem verder gemaximaliseerd, namelijk uitstekende 

beeldkwaliteit, een compact, licht ontwerp en uitstekende draagbaarheid. 

 

De M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO is een 

supertelezoomlens uit de M.Zuiko PRO-reeks, ontworpen voor uitstekende 

optische prestaties in een compacte, lichte vorm, met stofvrij, 

spatwaterdichte en vriesbestendige (-10 °C) prestaties en een uitstekende 



 

draagbaarheid dankzij de compacte constructie. Ze is voorzien van een 

ingebouwde 1,25x teleconverter, die direct kan worden uitgebreid tot de 

maximale brandpuntsafstand van 1000 mm5 (35mm equivalent). De lens is 

ook voorzien van beeldstabilisatiesysteem binnenin en ondersteunt 5-assige 

Sync IS bij gebruik in combinatie met de beeldstabilisatie van de body. De 

ingebouwde teleconverter biedt gebruiksgemak, en maakt het de optimale 

supertelezoomlens voor natuur- en sportfotografie. Dit product zal in 2020 

op de markt worden gebracht. 

 

De M.Zuiko Digital 2x Teleconverter, MC-20 is een teleconverter die de 

brandpuntsafstand van de masterlens verdubbelt en beschikt over 

uitstekende draagbaarheid en stofvrije, spatwaterdichte en vriesbestendige 

(-10 °C) kenmerken. Ze kan worden bevestigd op de M.Zuiko Digital ED 

150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO die momenteel in ontwikkeling is en op 

de M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO en M.Zuiko Digital ED 40-

150mm F2.8 PRO-lenzen. Dit product vergroot niet alleen het telebereik, 

maar verdubbelt ook de maximale opnamevergroting van de masterlens 

voor ongekende supertele-macro-opnamen. Dit product zal in de zomer van 

2019 op de markt worden gebracht. 

 

Productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg 

de website van Olympus op www.olympus-europa.com voor de laatste specificaties. 

 

1Ongeveer 7,5 EV-stappencompensatie in combinatie met de M.Zuiko Digital ED 12-100mm 

F4.0 IS PRO bij een brandpuntsafstand van 100 mm (35 mm equivalent: 200 mm) en een 
beeldstabilisatie halverwege: Uit. Voldoet aan de CIPA-normen, indien gecorrigeerd op 2 assen 
(Yaw en Pitch). Lopend vanaf 24 januari 2019. 

2Stofvrij, spatwaterdicht en vriesbestendig (-10 °C) volgens testomstandigheden van Olympus. 
Voldoet aan IPX1 op basis van IEC-norm 60529. 

3Aanbevolen verkoopprijs 

4Gebruikte lens: M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 IS PRO 

5Bij gebruik van de ingebouwde teleconverter. De grootste diafragma-instelling is F5.6. 

6Zes maanden bovenop de wettelijke garantie in het land van aankoop. 

 

Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met: 

Yasmine Moors / Ampersand Communication 

Tel. 0497 03 67 78 

E-Mail yasmine.moors@telenet.be 

 

Over Olympus  

Olympus Europa is de hoofdzetel voor de EMEA-regio (Europa, Midden-

Oosten en Afrika) van Olympus Corporation, Tokio. Als wereldwijd 

toonaangevende fabricant van optische en digitale precisietechnologie, biedt 

Olympus innovatieve oplossingen voor hoogtechnologische medische 

systemen, digitale camera’s en wetenschappelijke oplossingen. De 

bekroonde producten van het bedrijf zijn van groot belang in het opsporen, 

http://www.olympus-europa.com/
mailto:yasmine.moors@telenet.be


 

voorkomen en genezen van ziektes, het ontwikkelen van wetenschappelijk 

onderzoek en het documenteren van het leven met een artistieke vrijheid. In 

de handen van haar klanten, helpen Olympus’ hoogtechnologische 

producten om de levens van de mensen gezonder, veiliger en leuker te 

maken. Voor meer informatie: www.olympus-europa.com 

 

 

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

