
 

INFORMACJA PRASOWA  

 

Olympus rozszerza gamę produktów dla profesjonalnych fotografów – 

nowy aparat OM-D oraz nowe teleobiektywy 

 

OM-D E-M1X – jeszcze większa wydajność i wytrzymałość 

 

 

Warszawa, 24 stycznia 2019 – lekki, kompaktowy i mobilny 

bezlusterkowiec OM-D E-M1X powstał z myślą o profesjonalnych 

użytkownikach. Ten szybki i niezawodny aparat zapewnia precyzję 

i wysoką jakość obrazu. Najnowszy model wyposażony jest 

w nowoczesne technologie obrazowania, posiada wytrzymałą obudowę 

i zintegrowany pionowy grip gwarantujący maksymalną funkcjonalność 

w każdych warunkach. Użytkownicy z całą pewnością docenią bardzo 

wydajną stabilizację obrazu (IS)
1
, udoskonalony i szybki system AF 

oraz podwójny procesor TruePic VIII. OM-D E-M1X to doskonały aparat 

do fotografii przyrodniczej, dokumentalnej i sportowej.  

 

 

Nowe standardy wytrzymałości, niezawodności i funkcjonalności 

 

Zintegrowany pionowy grip daje jeszcze większy komfort pracy. Ponieważ 

obydwa gripy, pionowy i poziomy, zaprojektowano w ten sam sposób, 

użytkownik z łatwością wykona zarówno zdjęcia portretowe, 

jak i krajobrazowe. 

 

Wszystkie przyciski oraz dźwignie zostały przeprojektowane (ich układ, 

kształt, wysokość) i zapewniają jeszcze bardziej intuicyjną obsługę, 

a ponadto pozwalają fotografować bez odrywania oczu od wizjera (nowa 

konstrukcja optyczna i największe powiększenie 0,83 x – odpowiednik 

35 mm). Wybierak wielofunkcyjny umieszczono na obydwu gripach, dzięki 

czemu użytkownicy w dowolnym momencie szybko i sprawnie przesuną 

pola ostrości. Nowa dźwignia blokady C umożliwia blokowanie elementów 

sterujących w pozycji pionowej, a także blokowanie tylko wybranych 

elementów sterujących. 

 

Uszczelniony korpus gwarantuje ochronę przed kurzem, zachlapaniami 

i mrozem
2
. Podłączenie kabla zdalnego sterowania, mikrofonu 

lub słuchawek nie wypływa na odporność aparatu na warunki pogodowe. 

 

 

 
OM-D E-M1X 

GŁÓWNE CECHY: 

 

> Intuicyjna obsługa 

i zintegrowany pionowy grip. 

> Odporność na kurz 

zachlapania oraz mróz.2 

> Stabilizacja obrazu: 7,5 EV.1 

> Udoskonalony system AF – 

różne tryby i ustawienia, 

inteligentne śledzenie 

obiektów. 

> Sensor 20,4 MP Live MOS, 

udoskonalony filtr 

ultradźwiękowy redukujący 

zapylenie. 

> Podwójny, czterordzeniowy, 

szybki i wydajny procesor 

TruePic VIII.  

> Wymiary: Szer. 144,4 mm x 

Wys. 146,8 mm x Gł. 75,4 mm  

 

Waga: około 849 g (tylko 

body), 997 g (plus 2 baterie 

i karty SD). 

> Dostępność: koniec lutego 

2019 (tylko body). 



 

Specjalna powłoka udoskonalonego filtra fal ultradźwiękowych (SSWF) 

wibruje aż 30 000 razy na sekundę, zmniejszając ryzyko zakurzenia 

lub zabrudzenia podczas zmiany obiektywu. Sama konstrukcja korpusu 

zwiększa trwałość i niezawodność aparatu – podczas nagrywania filmów 

i rejestrowania zdjęć seryjnych ciepło generowane przez elektronikę jest 

rozpraszane. Dzięki temu żywotność migawki wynosi 400 000 wyzwoleń.  

 

Dwa akumulatory BLH-1 pozwalają wykonać 2580 zdjęć bez konieczności 

ponownego ładowania. Korzystając z portu USB-PD (100 W ), obydwie 

baterie naładujemy w zaledwie 2 godziny i to bezpośrednio w aparacie. 

 

 

Udoskonalony system AF – optymalny komfort, szybkość i precyzja 

 

121-punktowy, krzyżowy system AF z wykrywaniem fazy na matrycy 

stosowany w aparacie OM-D E-M1 Mark II został udoskonalony. 

Wprowadzono m.in. dodatkowe punkty ogniskowania różnych scen 

i nowy algorytm ostrości. E-M1X, wykorzystując informacje AF 

z zapisanych obrazów, umożliwia szybkie śledzenie nieprzewidywalnych 

ruchów fotografowanych obiektów. 

 

Najnowszy OM-D pozwala stosować wiele dodatkowych ustawień AF, w tym 

różne tryby AF (grupy z 25 punktami AF) i niestandardowe ustawienia 

pozycji obszaru AF, gdy aparat trzymany jest pionowo lub poziomo. Punkty 

ostrości można szybko przesuwać za pomocą nowego wybieraka 

wielofunkcyjnego (joysticka). 

 

Funkcja inteligentnego wykrywania obiektów automatycznie rozpoznaje 

określone przedmioty (samochody, samoloty, pociągi), ustawia na nich 

ostrość i śledzi je, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni skoncentrować 

się na tworzeniu kompozycji. 

 

Przy aż -6 stopniach EV
3
 funkcja ta pozwala swobodnie fotografować przy 

słabym oświetleniu. 

 

 

Wysoka wydajność i doskonała jakość obrazu 

 

Na szybkość i jakość obrazu OM-D E-M1X wpływa sensor Live MOS 

20,4 MP zapewniający większą czułość (nowa technologia) oraz podwójny 

procesor TruePic VIII, który skraca czas uruchomienia aparatu i czas 

„wybudzenia” z trybu uśpienia. Procesor pozwala również korzystać z dwóch 

szybkich slotów kart pamięci SD UHS-II oraz najnowszych trybów 

 
OM-D E-M1X 

GŁÓWNE CECHY: 

> Tryb Pro Capture 

(zapisywanie klatek w formacie 

RAW).  

> Zdjęcia High Res wykonywane 

z ręki (50 MP). 

> Tryb Live ND.  

> Filmowanie:  

4K oraz C4K, 

OM-Log400, 

Różne poziomy IS, 

120 kl./s w FullHD. 

> Zintegrowany system 

czujników (dodawanie 

metadanych do zdjęć i filmów). 

> Fotografowanie bez migotania. 

> Dwa stoly kart SD 

kompatybilne z UHS-II. 

> Dwie baterie i możliwość 

ładowania przez USB. 



 

fotografowania: Zdjęcia High Res wykonywane z ręki, Live ND oraz AF 

z inteligentnym wykrywaniem obiektów.  

 

Inżynierowie Olympus udoskonalili stosowany do tej pory system IS. 

Przebudowany czujnik żyroskopowy w połączeniu z obiektywami M.Zuiko 

PRO zwiększa wydajność 5-osiowej Sync IS aż do 7,5 EV
1
, eliminuje 

potrzebę korzystania ze statywu i umożliwia fotografowanie z ręki. 

 

Z zablokowanym AF aparat OM-D E-M1X wykonuje zdjęcia seryjne 

z maksymalną prędkością 60 kl./s. Przy AF/AE tracking można osiągnąć 

maksymalnie 18 kl./s. 

 

Tryb Pro Capture rejestruje do 35 klatek, zanim naciśniemy do końca 

spust migawki, i doskonale sprawdza się podczas fotografowania obiektów, 

których zachowanie jest nieprzewidywalne. 

 

Bezlusterkowiec OM-D E-M1X umożliwia wykonywanie z ręki zdjęć High 

Res: funkcja ta została zaprojektowany z myślą o fotografach, którzy 

nie chcą, by statyw ograniczał ich mobilność. Aparat pozwala robić zdjęcia 

o wysokiej rozdzielczości, bez żadnych rozmyć spowodowanych drżeniem 

dłoni. Jakość fotografii odpowiada plikom zapisanym przy pomocy sensora 

50M. 

 

Z nowym trybem Live ND osiągniemy efekt wolnej migawki bez korzystania 

z drogiego zewnętrznego filtra. Scenę obejrzymy w wizjerze, by zmienić 

ustawienia jeszcze przed zrobieniem zdjęcia. Można zastosować 

5 poziomów: ND2 (odpowiednik 1 EV), ND4 (2 EV), ND8 (3 EV), ND16 

(4 EV) i ND32 (5 EV). 

 

 

Filmowanie i inne funkcje 

 

E-M1X gwarantuje profesjonalną jakość zdjęć oraz filmów. Dzięki formatowi 

C4K (4096 x 2160) filmowcy otrzymują najwyższą rozdzielczość nagrywania 

i dysponują większą elastycznością w zakresie postprodukcji.  

 

Potężna, 5-osiowa stabilizacja IS i elektroniczna stabilizacja pozwalają 

rejestrować z ręki nagrania 4K i C4K z wykorzystaniem 3 poziomów 

kompensacji ruchu dostosowanych do danego użytkownika i do sposobu, 

w jaki się on porusza. 

 

Aby przeciwdziałać zmieniającym się warunkom oświetleniowym (typowe 

zjawisko podczas wykonywania zdjęć reportażowych i nagrywania filmów 



 

przyrodniczych), aparat E-M1X umożliwia rejestrowanie obrazów 

z wykorzystaniem krzywych gamma. OM-Log400 chroni przed utratą 

szczegółów w zacienionych i zbyt doświetlonych obszarach oraz daje 

większą swobodę w trakcie postprodukcji materiału wideo dzięki korekcji 

kolorystyki. 

 

E-M1X rejestruje filmy z prędkością 120 kl./s w rozdzielczości Full HD. 

Funkcja ta pozwala rejestrować pliki kinowej jakości w zwolnionym tempie. 

 

OM-D E-M1X posiada wbudowany czujnik GPS, czujnik temperatury, 

manometr oraz kompas (tzw. system czujników). System rejestruje czas, 

wysokość, kierunek oraz położenie fotografującego (długość i szerokość 

geograficzną). 

 

Dzięki funkcji redukcji migotania aparat wykrywa częstotliwość migotania 

sztucznych źródeł światła i uruchamia migawkę w momencie, gdy jest 

najjaśniej. W ten sposób minimalizuje nierównomierne ekspozycje 

i wyrównuje kolorystykę kolejnych klatek. 

 

Funkcja skanowania migotania eliminuje paski, które mogą występować 

podczas używania trybu cichego (migawka elektroniczna), a także podczas 

nagrywania filmów, i pozwala optymalnie dostosować czas otwarcia 

migawki. 

 

Użytkownicy korzystający z teteringu zachowają teraz pełną swobodę, 

zwłaszcza podczas fotografowania w studio. Dzięki Wi-Fi mogą przesyłać 

zdjęcia z E-M1X do komputera bez użycia kabli.  

 

 

Dostępność 

Aparat OM-D E-M1X (tylko body) będzie dostępny pod koniec lutego 2019. 

 

Użytkownicy nowego modelu mogą skorzystać z programu PRO SERVICE. 

Więcej informacji na stronie www.olympus.pl/proservice. 

 

Gwarancję aparatu OM-D E-M1X można bezpłatnie przedłużyć 

o 6 miesięcy
5.
 W tym celu wystarczy zarejestrować go w serwisie 

MyOlympus. 

 

Wybrane akcesoria 

Wraz z E-M1X do sprzedaży trafią nowe bezprzewodowe urządzenia 

sterujące oraz nowa lampa błyskowa. Firma Olympus udostępni także nowe 

oprogramowanie do zarządzania obrazem. 

http://www.olympus.pl/proservice
https://my.olympus-consumer.com/


 

 

Oprogramowanie „Olympus Workspace” – to profesjonalny program 

do bezpośredniej pracy z aparatem. Użytkownicy sprzętu Olympus mogą 

pobrać oprogramowanie bezpłatnie.  

 

Lampa błyskowa FL-700 WR – wykorzystuje bezprzewodową komunikację 

radiową, może być używana jako wyzwalacz lub jako lampa z wbudowanym 

odbiornikiem. Jest lekka i kompaktowa, posiada maksymalną liczbę 

przewodnią 42 (ISO 100 / m). Jej konstrukcja odporna na kurz, zachlapania 

oraz mróz
 

zapewnia niezawodność podczas fotografowania 

w najtrudniejszych warunkach, m.in. w deszczu. 

 

Bezprzewodowy wyzwalacz FC-WR i bezprzewodowy odbiornik FR-WR 

– urządzenia zdalnie sterują wieloma lampami błyskowymi z poziomu 

aparatu. Ponieważ są odporne na kurz, zachlapania oraz mróz (-10°C), 

można korzystać z nich w każdych warunkach pogodowych. Wyzwalacz 

łączy się z trzema grupami odbiorników i nieograniczoną liczbą lamp 

błyskowych. 

 

 

Uwaga: nowe teleobiektywy umożliwiające fotografowanie bez statywu  

 

Obiektyw M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO oraz 

telekonwerter M.Zuiko Digital 2x MC-20 pozwolą wykonywać z ręki zdjęcia 

z wykorzystaniem ogniskowej 2000 mm (odpowiednik 35 mm). Dzięki tym 

produktom firma Olympus rozszerzy ofertę superteleobiektywów 

i zmaksymalizuje zalety systemu Mikro Cztery Trzecie. Sprzęt Olympus 

będzie oferował jeszcze lepszą jakość obrazu, będzie jeszcze lżejszy, 

bardziej kompaktowy i bardziej mobilny niż inne systemy fotograficzne. 

 

M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO to superteleobiektyw 

z serii M.Zuiko PRO. Obiektyw oferuje doskonałą jakość obrazu, jest lekki, 

kompaktowy i mobilny, a także odporny na kurz, zachlapania oraz mróz  

(-10°C). ED 150-400mm będzie wyposażony we wbudowany telekonwerter 

1,25x, dzięki któremu osiągniemy maksymalną ogniskową 1000 mm
4
 

(odpowiednik 35 mm). Wbudowana w obiektyw optyczna stabilizacja obrazu 

współpracuje z 5-osiową stabilizacją matrycy w korpusie aparatu, tworząc 

bardzo wydają stabilizację Sync IS. To idealny obiektyw do fotografii 

przyrodniczej i sportowej. M.Zuiko Digital ED 150-400mm trafi do sprzedaży 

w 2020 roku. 

 

Telekonwerter M.Zuiko Digital 2x MC-20 podwaja długość ogniskowej 

stosowanego przez nas obiektywu, jest mobilny oraz odporny na kurz, 



 

zachlapania i mróz (-10°C). Współpracuje z obiektywami M.Zuiko Digital ED 

150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO 

oraz M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO. Nowy telekonwerter pozwala 

także uzyskać wyjątkowe zbliżenia makro. M.Zuiko Digital 2x MC-20 trafi 

do sprzedaży latem 2019 roku. 

 

 

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie. Aktualne dane znajdują się na stronie 

https://www.olympus.pl/. 

 

 
1
Około 7,5 EV przy zastosowaniu obiektywu M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, 

długość ogniskowej: 100 mm (odpowiednik 35 mm: 200 mm). 

Zgodność ze standardem CIPA, gdy korekta dokonywana jest na dwóch osiach.  
Stan na 24 stycznia 2019. 
2
Odporność na kurz zachlapania oraz mróz (-10°C) zgodnie z procedurami testowymi 

OLYMPUS. Klasa wodoszczelności IPX1, standard IEC publikacja 60529. 
3
Używany obiektyw: M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 IS PRO. 

4
Przy korzystaniu z wbudowanego telekonwertera. Największa wartość przysłony: F5.6. 

5
Sześć miesięcy dodatkowej gwarancji w kraju zakupu. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Suwak 3 

02-676 Warszawa, Polska 

Tel: +48 22 366 00 77 

E-mail: biuro.polska@olympus-europa.com  

https://www.olympus.pl  

https://partner.olympus.pl/ 
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