
 

PERSBERICHT 

De nieuwe OM-D E-M5 Mark III maakt komaf met de last van 

omvangrijke apparatuur en de grenzen van de smartphonefotografie. 

Olympus lanceert de langverwachte OM-D E-M5 Mark III: 

Compact, licht en boordevol geavanceerde functies 

 

Parijs, 17 oktober 2019 –  Slechts enkele dagen na de 100ste 

verjaardag van het bedrijf begint Olympus vandaag aan het volgende 

hoofdstuk van één van hun populairste cameramodellen met de 

lancering van de langverwachte OM-D E-M5 Mark III. Met veel van de 

meest geavanceerde beeldtechnologieën van Olympus in een zeer 

compacte en lichte body is de camera ontworpen voor fotoliefhebbers 

en semi-professionals. 

De E-M5 Mark III is voorzien van een weerbestendige constructie, 

sterke autofocusfuncties en een krachtig beeldstabilisatiesysteem, 

samen met veelzijdige opnamefuncties voor een briljante beeldkwaliteit 

en een uitgebreide reeks creatieve opties voor fotografen en 

filmmakers. Zelfs in combinatie met professionele M.Zuiko PRO-lenzen 

blijft het totale camerasysteem zo klein van formaat dat hij overal mee 

kan worden genomen. 

 

Met een formaat dat tot 55% kleiner en lichter is dan dat van vergelijkbare 

systemen van de concurrentie, is het grootste voordeel van Olympus een 

verbazingwekkende mobiliteit dankzij dit compacte, lichtgewicht 

camerasysteem, inclusief lenzen. De combinatie van hun hoge resolutie, 

hoge prestaties en krachtige beeldstabilisatiemogelijkheden resulteert in 

scherpe, hoogwaardige foto's en video's in verschillende scenario's. De 

nieuwe OM-D E-M5 Mark III, die enkele van de nieuwste 

beeldvormingstechnologieën in een zeer kleine body verpakt, combineert al 

deze voordelen maximaal. 

 

Geavanceerde beeldvormingstechnologie in een zeer compacte, 

weerbestendige body zorgt voor een hoge beeldkwaliteit in elke 

omgeving. 

Alle onderdelen van de OM-D E-M5 Mark III zijn geminiaturiseerd in een 

poging om een zo klein mogelijke body te verkrijgen. De E-M5 Mark III is 

een van de meest compacte en lichtgewicht camera's in zijn klasse en kan 

gemakkelijk worden meegenomen op elke reis, zelfs wanneer hij wordt 

gecombineerd met een standaardzoomlens met grote diameter. 

 

OM-D E-M5 Mark lll 

BELANGRIJKSTE 

KENMERKEN: 

> Zeer compacte en lichte body 

voor maximale flexibiliteit bij 

het fotograferen 

> Olympus' befaamde 

weersafdichting voor stof-, 

spat- en vorstbestendigheid. 

> 20,4 MP Live MOS-sensor met 

gerenommeerde SSWF-

technologie voor 

stofvermindering  

> Compacte 5-assige 

beeldstabilisatie in de body met 

maximaal 6,5 EV-stappen voor 

compensatie4
 

> TruPicVIII-beeldprocessor voor 

een snelle reactiesnelheid en 

unieke opnamefuncties  

> 121-punts all cross-type AF-

systeem AF-

fasedetectiesysteem op de 

chip met verschillende AF-

doelmodi en instellingen. 

> Iconisch ontwerp met 

uitstekende ergonomische 

bedieningselementen 

> Afmetingen: B 125,3 mm x H 

85,2 mm x D 49,7 mm   

Gewicht: ong. 366 g (alleen 

body), 414 g (met batterij en 

SD-kaart) 

> Verkrijgbaar in zilver of zwart 

vanaf midden november 2019 

tegen een aanbevolen 

verkoopprijs van EUR 1.199,00 

(alleen body) en EUR 1.899,00 

(met de M.Zuiko Digital ED 12-

40mm F2.8 PRO lens). 



 

De E-M5 Mark III beschikt over een combinatie van de 20,4 Megapixel Live 

MOS-sensor en de snelle TruePic VIII-beeldprocessor die bekend is van 

Olympus' vlaggenschipmodel OM-D E-M1 Mark II en een nieuw compact 5-

assig beeldstabilisatiesysteem in de body. In combinatie met hoge-resolutie 

M.Zuiko-lenzen is de E-M5 Mark III in staat om zelfs bij hoge ISO-

instellingen beelden met minimale ruis vast te leggen en levert hij een 

briljante beeldkwaliteit met minimale vervorming tot aan de randen van de 

opname. 

De body is stof-, spat- en vorstbestendig, zodat gebruikers zich kunnen 

concentreren op hun opnameresultaten zonder zich zorgen te maken over 

de weersomstandigheden1. Olympus' veelgeprezen SSWF (Super Sonic 

Wave Filter) sensor-reinigingstechnologie vermindert drastisch de 

hoeveelheid stof en vuil die in foto's of video's kan terechtkomen door de 

beeldsensorfilter 30.000 keer per seconde te laten trillen wanneer de 

camera wordt ingeschakeld. 

Het iconische ontwerp van de OM-D E-M5 Mark III body doet denken aan de 

oorspronkelijke OM-D en werd verder verbeterd voor de bediening door 

duimsteunen aan de achterzijde toe te voegen met een grotere grip om de 

camera steviger vast te houden. 

 

Snelle, uiterst precieze autofocus met 121 kruisvormige AF-punten 

voor meer vrijheid bij het scherpstellen 

De OM-D E-M5 Mark III is uitgerust met Olympus' gerenommeerde 121-

punts all cross-type fasedetectie autofocussysteem op de chip met 

verschillende enkelvoudige en groepsdoel-opties. De voordelen van het 

gebruik van AF over een breed stuk van het frame waren voor gebruikers 

van het professionele model OM-D E-M1 Mark II al een groot voordeel. In 

tegenstelling tot de autofocus in DSLR-camera's is er geen verslechtering 

van de AF-precisie bij gebruik van een snelle lens. De E-M5 Mark III biedt 

een zeer nauwkeurige en snelle scherpstelling vanuit de maximale 

diafragma-instelling van alle M.Zuiko-lenzen, ongeacht het patroon van het 

onderwerp. Het algoritme is verder verbeterd ten opzichte van vorige 

modellen, waardoor de focus niet onverwacht naar de achtergrond kan 

springen, zelfs niet in gemengde perspectiefscènes met onderwerpen van 

dichtbij en veraf. 

Voor het vastleggen van onderwerpen met intense bewegingen - zoals bij 

sport- of natuurfotografie - biedt de E-M5 Mark III de mogelijkheid om met 

hoge snelheid onderwerpen vast te leggen in AF/AE-tracking. Het algoritme 

voor het volgen van bewegende onderwerpen maakt gebruik van AF-

informatie uit zowel Live View als opgenomen beelden om snel 

onvoorspelbare bewegingen en veranderingen in snelheid te kunnen volgen. 

                                                      
1 Wanneer een weerbestendige M.Zuiko-lens is bevestigd. 

VEELZIJDIGE 
OPNAMEFUNCTIES: 

> "OM-D Movie"-videofuncties: 

4K en C4K, verschillende 

niveaus van beeldstabilisatie, 

120 fps snelle opnamen in 

FullHD, microfoonaansluiting 

> Unieke Live Composite-modus 

voor lichtschilderen en 

startrails 

> Pro Capture-modus om 

momenten in een fractie van 

een seconde vast te leggen (tot 

14 beelden) 

> Tripod High Res Shot (statief) 

voor 50M 

hogeresolutiebeelden 

> Focus Bracketing & Focus 

Stacking voor close-up 

opnamen 

ANDERE FUNCTIES: 

> Grote, goed zichtbare zoeker 

> 1/8000 tweede mechanische 

sluiter met hoge snelheid 

> Custom-modus om 

gepersonaliseerde instellingen 

op te slaan 

> Wifi-beeldoverdracht naar 

smartphones, connectiviteit via 

bluetooth 

> USB-laden 

> Anti-flickeropnamen en 

flickerscan 

> Scènemodi en artistieke filters 

voor eenvoudige bediening en 

creatieve opties 

SPECIALE ACCESSOIRES: 

> ECG-5 externe handgreep 

 



 

De snelle, uiterst nauwkeurige AF van de OM-D E-M5 Mark III brengt het 

volledige potentieel van het vooraanstaande MSC-mechanisme (Movie & 

Still Compatible) naar voren, dat een snelle en stille scherpstelling in 

M.Zuiko-lenzen mogelijk maakt.  

 

Uitgerust met een nieuwe compacte beeldstabilisatie en 5-assige BS in 

de body voor een hoge beeldkwaliteit 

Een nieuwe 5-assige beeldstabilisatie werd ontwikkeld om een hoog niveau 

van beeldstabilisatie te leveren in een compacte en lichte body. De TruePic 

VIII-beeldprocessor stuurt de BS-eenheid aan op basis van 

camerabewegingsinformatie van de zeer gevoelige gyrosensor en 

beeldanalyse, tot 5,5 sluitertijdstappen voor compensatieprestaties2. 

Olympus' befaamde beeldstabilisatiesysteem in de body garandeert 

stabilisatie met alle lenzen op de OM-D E-M5 Mark III. Naast de hoek- en 

kantelonscherpte wordt de rolonscherpte gecorrigeerd om een optimale 

ondersteuning voor opnamen uit de hand te bieden. 

Door de BS in de lens van de ondersteunde lenzen3 met sync BS te 

synchroniseren, is de OM-D E-M5 Mark III in staat om een nog betere 

beeldstabilisatieprestatie te leveren, tot ongeveer 6,5 

sluitertijdcompensatiestappen4, waardoor hij perfect is voor schemerige 

situaties en telefoto-opnamen. 

 

Uitgerust met veelzijdige en unieke opnamefuncties zoals Live 

Composite, Pro Capture, Focus Bracketing en High Res Shot. 

Live Composite voor lange belichting 

De OM-D E-M5 Mark III is uitgerust met Live Composite, dat meerdere 

opnamen die zijn opgenomen met dezelfde sluitertijd stapelt en alleen de 

delen die helderder zijn voor het vastleggen van lichtsporen onderscheidt. 

Deze functie helpt het veelvoorkomende fenomeen van beelden die te 

helder zijn bij het maken van lange belichtingen te voorkomen. Gebruikers 

kunnen de voortgang van de lichtsporen in realtime controleren met behulp 

van Live View. 

 

Pro Capture-modus om momenten in een fractie van een seconde vast te 

leggen 

De Pro Capture-modus maakt het mogelijk om scènes vast te leggen die 

voor de fotograaf moeilijk te fotograferen zijn, zoals een vogel die in vlucht 

                                                      
2 Met de M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO lens bij een brandpuntsafstand van f=40mm 

(35mm equivalent: f=80mm), CIPA-standaarden conform op 2 assen (Yaw en Pitch). 
3 M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO (vanaf 

17 oktober 2019). 
4 Met de M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO bij een brandpuntsafstand van f=100mm 

(35mm equivalent: f=200mm), halfweg vrijgave van beeldstabilisatie: Uit, framerate: hoge 

snelheid. Voldoet aan de CIPA-normen op 2 assen (Yaw en Pitch). 



 

is. Pro Capture start de opname zodra de ontspanknop tot de helft wordt 

ingedrukt, met een buffer die kan worden ingesteld om tot 14 beelden in 

volledige resolutie vast te leggen. Op het moment dat de knop volledig wordt 

ingedrukt, kunt u met terugwerkende kracht kiezen uit de frames boven de 

beelden die zijn opgenomen terwijl u op de knop drukt. 

 

Tripod High Res Shot voor 50M hogeresolutiebeelden 

Tripod High Res Shot (statief) verschuift de beeldsensor in stappen van 0,5-

pixel en legt 8 opeenvolgende opnames vast, die vervolgens worden 

samengevoegd tot één enkele 50M-equivalente foto met een hoge resolutie. 

Deze functie is perfect voor landschapsfoto's, productfotografie in een studio 

en andere situaties die hoge-definitiebeelden vereisen. 

 
Focus Bracketing en Focus Stacking voor close-up opnamen 

Focus Bracketing kan tot 999 opnamen maken met een enkele 

sluiteractivering, terwijl het brandpunt tussen elke opname licht wordt 

verschoven. Het aantal brandpuntsverschuivingen kan worden gekozen uit 

10 niveaus en opgenomen beelden kunnen worden gecombineerd tot één 

beeld met behulp van de beeldbewerkingssoftware Olympus Workspace. 

Het is mogelijk om één enkel beeld te creëren met een scherptediepte die 

niet kan worden verkregen door het diafragma te stoppen. 

De Focus Stacking-functie stelt automatisch beelden samen op de E-M5 

Mark III. Acht foto's met verschillende brandpuntsposities worden op de 

camera gecomponeerd voor een foto met een grotere scherptediepte die 

van de voorgrond tot de achtergrond scherp is. 

 

Andere functies die een uitgebreide waaier aan creatieve opties voor 

fotografen en filmmakers bieden 

OM-D Movie voor stabiele C4K-video-opname 

Informatie van de On-chip Phase Detection AF sensor wordt gebruikt voor 

optimale scherpstelling bij het opnemen van video. Hiermee kunnen 

gebruikers 4K 30P hogedefinitievideo opnemen. De combinatie van 5-assige 

BS met elektronische stabilisatie maakt het mogelijk om stabiele video's op 

te nemen met minimale trillingen van de camera. Er is geen speciale 

stabilisatie-uitrusting nodig, zelfs niet als u zich actief beweegt. 

 

Grote, goed zichtbare zoeker  

De E-M5 Mark III is voorzien van een 2,36 miljoen punten hoogcontrast 

OLED-paneel voor levendige kleuren en een EVF-systeem (elektronische 

zoeker) voor minimale vervorming tot aan de randen van het scherm. Het 

ontwerp maakt het kadreren nauwkeuriger, zodat de gebruiker zich kan 

concentreren op het maken van opnamen. De lange zoeker maakt het 

gemakkelijk om de totale kadrering te controleren, zelfs bij het dragen van 

een bril. 



 

 

1/8000 tweede mechanische sluiter met hoge snelheid 

De camera beschikt over een mechanische sluiter met hoge snelheid die tot 

1/8000 seconde werkt, waardoor het mogelijk is om met een grote 

diafragma-instelling te fotograferen voor onscherpe effecten, zelfs bij gebruik 

van een lens met een grote diameter en bij heldere buitenomstandigheden. 

 

Custom-modus om de camera te personaliseren voor verschillende 

fotostijlen 

Deze functie kan worden gebruikt om veelgebruikte camera-instellingen op 

te slaan in Custom (C op de modusknop). Na het opslaan kunnen gebruikers 

eenvoudigweg de modusknop op C instellen om de geregistreerde 

instellingen direct te activeren en te fotograferen. 

 

Eenvoudige wifi-verbinding met smartphones via bluetooth met OI.Share 

app 

Bluetooth kan worden gebruikt om de camera automatisch te verbinden met 

een smartphone door eenvoudigweg de Olympus Image Share (OI.Share)-

smartphone app op te starten voor het overbrengen van opgenomen 

beelden naar een smartphone via wifi. Door gebruik te maken van de Share 

Order-functie kunnen geselecteerde beelden op de camera automatisch 

worden overgezet naar een smartphone wanneer de camera wordt 

uitgeschakeld. 
 
USB-oplaadcapaciteit 

De batterij in de camera kan worden opgeladen via USB (wanneer u 

onderweg bent of de camera niet gebruikt). 

 

Anti-flickeropnamen en flickerscan  

Met antiflickeropname detecteert de camera de flikkerfrequentie van 

lichtbronnen en bedient de sluitertijd bij maximale helderheid om de 

belichting en kleurvariaties tussen de frames te onderdrukken. De 

flickerscan maakt het mogelijk een geschikte sluitertijd te kiezen om 

flickereffecten te verminderen. 

 

SCN (Scene) modus en Artistieke Filters 

In SCN-modus kunnen gebruikers eenvoudigweg een van de zes thema's 

kiezen en tikken op de foto die het meest lijkt op de scène die ze willen 

vastleggen om de optimale instellingen te activeren. 

De E-M5 Mark III is bovendien uitgerust met 16 Artistieke Filters, zodat 

gebruikers creatieve foto's kunnen maken met eenvoudige bedieningen. 

Tijdens het controleren van het filtereffect op de LCD-monitor kunnen 

gebruikers beelden maken die ze zelf uniek vinden. 

 



 

Beschikbaarheid en prijzen 

De OM-D E-M5 Mark III is vanaf midden november alleen verkrijgbaar in 

zilver of zwart als behuizing tegen een aanbevolen verkoopprijs5 van 

1.199,00 EUR en in verschillende kitversies zoals bijvoorbeeld bij de 

M.Zuiko Digital ED 12-40 F2.8 PRO lens tegen een aanbevolen 

verkoopprijs5 van 1.899,00 EUR of bij de M.Zuiko Digital ED 12-200 F3.5-6.3 

lens tegen een aanbevolen verkoopprijs5 van 1.799,00 EUR. 

Net zoals elke Olympus-camera en lens wordt de E-M5 MARK III  geleverd 

met een gratis zes maanden garantie-uitbreiding6bij registratie via 

hethttp://my.olympus.euplatform.  

 

Geselecteerde accessoires 

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

assortiment Micro Four Thirds-lenzen en accessoires van Olympus, 

waaronder op maat gemaakte cameratassen, elektronische flitsers, 

audiorecorders en microfoons, evenals de gratis beeldbewerkings- en 

workflowsoftware Olympus Workspace en smartphone app OI.Share. 

 

ECG-5 externe handgreep 

Voor bepaalde opnamesituaties kunnen fotoliefhebbers de OM-D E-M5 Mark 

III een externe handgreep geven: de ECG-5-greep wordt geleverd met een 

ontspanknop en bedieningsknop en biedt een betere grip op de camera. 

 

Olympus Everyday Camera Backpack (rugzak) 

Waarom de OM-D E-M5 Mark III niet met u meenemen in de nieuwe 

Olympus Everyday Camera Backpack? De rolltopzak biedt ruimte voor de 

camerabody en minstens vijf M.Zuiko-lenzen. Doordat hij gemaakt is van 

waterafstotend materiaal en met één snelle toegang tot de inhoud, 

configureerbare binnenwanden, extra vakken en compartimenten voor SD-

kaarten, documenten en een klein notitieboekje, is hij de perfecte reisgezel 

voor de E-M5 Mark III. 

 

Meer informatie op www.olympus.eu/accessories 

 

Productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg 

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

 

 

 

 

 

                                                      
5 Aanbevolen verkoopprijs 
6 Zes maanden bovenop de wettelijke garantie in het land van aankoop 

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


 

Voor vragen of meer informatie graag contact opnemen met: 

Yasmine Moors / Ampersand Communication 

Tel. +32 (0) 497 03 67 78 

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 fabrikant van optische en digitale precisietechnologie levert 

Olympus al 100 jaar 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, 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 – vandaag en in de toekomst. 

Voor meer informatie: www.olympus-europa.com 

 

 

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

