
 

INFORMACJA PRASOWA  

 

Limitowana oferta przygotowana z okazji 100-lecia firmy OLYMPUS 

 

2000 sztuk aparatu OM-D E-M1 Mark II w kolorze srebrnym 

 

Warszawa, 24 stycznia 2019 – z okazji 100. rocznicy powstania firmy 

Olympus przygotowaliśmy limitowaną ofertę. Pod koniec lutego 2019 

do sklepów na całym świecie trafi 2000 sztuk bezlusterkowca  

OM-D E-M1 Mark II w kolorze srebrnym. 

 

W 2019 roku firma Olympus świętuje nie tylko swoje 100-lecie, lecz także 

10. urodziny swojego pierwszego aparatu cyfrowego z matrycą Mikro Cztery 

Trzecie (Olympus PEN E-P1). Format ten nadal pozwala projektować 

najbardziej kompaktowy i najlżejszy system aparatów, który oferuje jakość 

obrazu spełniającą oczekiwania profesjonalnych fotografów. 

 

Główne cechy aparatu E-M1 Mark II 

Szczegółowe dane znajdują się w informacji prasowej dotyczącej aparatu  

E-M1 Mark II oraz na stronie https://www.olympus.pl/ . 

 

1) Bezkonkurencyjna, lekka i kompaktowa konstrukcja, odporność na kurz, 

zachlapania oraz mróz (-10°C). 

2) Wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu działająca ze skutecznością 

6,5 EV
1
. 

3) Zdjęcia seryjne wykonywane z ogromną prędkością (możliwość 

uchwycenia najważniejszych momentów) – nawet 60 kl./s 

z wykorzystaniem migawki elektronicznej. 

4) Doskonała jakość obrazu gwarantowana przez podwójny, 

czterordzeniowy, szybki i wydajny procesor TruePic VIII, matrycę Live 

MOS 20,4 Megapiksela oraz serię obiektywów M.Zuiko o wysokiej 

rozdzielczości. 

 

 

Dostępność 

Limitowana edycja bezlusterkowca OM-D E-M1 Mark II  

– zaledwie 2000 sztuk – trafi do sklepów na całym świecie pod koniec 

lutego 2019. 

 

Gwarancję aparatu OM-D E-M1 Mark II w kolorze srebrnym można 

bezpłatnie przedłużyć o 6 miesięcy
2
. W tym celu wystarczy zarejestrować 

go w serwisie MyOlympus. 

 

OM-D E-M1 Mark II srebrny 
Limitowana edycja 

> Srebrny OM-D E-M1 Mark II – 

klasyczny wygląd, wysoka 

jakość obrazu. 

> Limitowana edycja – zaledwie 

2000 sztuk aparatu (na całym 

świecie) dla uczczenia 

100. rocznicy powstania 

firmy Olympus oraz 10. 

urodzin pierwszego aparatu 

MFT. 

> Wymiary: Szer. 134,1 mm x 

Wys. 90,9 mm x Gł. 68,9 mm. 

> Waga: ok. 498 g (tylko body), 

574 g (z baterią i kartą SD).  

> Dostępność: koniec lutego 

2019 (tylko body). 

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


 

 

  

Specyfikacja produktu może ulec zmianie. Aktualne dane znajdują się na stronie 

https://www.olympus.pl/. 

 
1
Ze stabilizacją Sync IS 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. 
2
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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