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Aparat Olympus OM-D E-M5 Mark II
Body czarny Wyprzedaż expozycja
Cena

3 299 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OLEM5B

Producent

Olympus

Opis produktu

Aparat systemowy najwyższej klasy:
E-M5 Mark II
Kamera, Akcja! - czysty obraz z najlepszą na świecie stabilizacja obrazu. Idealne rozwiązanie pozwalające na uzyskiwanie
wyraźnych zdjęć i filmów w słabych warunkach oświetleniowych i bez statywu. Pochylenia w przód i tył, przesunięcia na boki,
w górę i dół, obroty – wbudowana 5-osiowa stabilizacja obrazu poradzi sobie ze wszystkim i pozwoli uzyskać zdjęcia bez
rozmyć. Obraz w wizjerze również będzie stabilny, co ułatwia kadrowanie sceny.
Uchwyć nowe perspektywy,
Ponieważ dotykowy ekran LCD może być odchylany pod wieloma katami, możesz do filmowania wykorzystać różne,
niestandardowe perspektywy
Większa rozdzielczość
Przy ujęciach detali liczy się rozdzielczość – im większa, tym lepsza. Właśnie dlatego E-M5 Mark II wyposażony został w nowy
tryb 40M High Res Shot. Dzięki ośmiu ujęciom, które składane są w jedno zdjęcie możesz uzyskiwać zachwycające
dokładnością zdjęcia przedmiotów czy krajobrazów o jakości 40 megapikseli.
Odkryj przyjemność pracy bez kabli.
Pełna, bezprzewodowa kontrola nad ujęciem dzięki połączeniu ze smartfonem. Dzięki wbudowanej w E-M5 MARK II łączności
Wi-Fi możesz zmieniać ustawienia przysłony, czas migawki i inne ustawienia bez dotykania aparatu. Dzięki zainstalowanej na
smartfonie aplikacja OLYMPUS Image Share możesz natychmiast opublikować zdjęcia na portalach społecznościowych.

Wybór Obiektywów

Odkryj system system kompaktowych obiektywów, który da Ci wolność. Ponad 40 obiektywów - wiele z nich jest odporna na
kurz zachlapania i mróz – które dopasują się do Twoich potrzebom zaczynając od makro, przez szeroki kąt na teleobiektywach
kończąc. Ich wysoka jakość wspiera zaawansowane technologie OM-D i pomaga w uzyskiwaniu doskonałych zdjęć i filmów.
Tytanowy kolor- Siła wyrazu Twojego ducha OM
Przedstawiamy aparat E-M5 Mark II Limited Edition, którego korpus w kolorze tytanowym przypomina model OM-3Ti.
Reprezentuje on ideę "nowego kreowania wartości", jego tytanowy kolor czyni go wyjątkowym OM-D, dostępnym w
limitowanej ilości 7000 sztuk na całym świecie. W zestawia karta właściciela z etui oraz wysokiej jakości skórzany pasek.
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W zestawie brak lampy błyskowej.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta:
https://www.olympus.pl/site/pl/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m5_mark_ii/index.html
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