Systeem Camera's : Olympus E-M10 Mark III + 14-42 + 40-150

Olympus E-M10 Mark III + 14-42 + 40-150

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Nu € 899,00

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantOlympus

Beschrijving

FOTO'S EN VIDEO'S ZONDER VERVAGING
Ontdek de schoonheid van heldere foto's zonder vervaging en haarscherpe films uit de losse hand met de E-M10 Mark III. Mogelijk
gemaakt door de beeldstabilisatie over 5 assen.
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TIJDLOOS BEHUIZINGONTWERP
Koop nu de tijdloze E-M10 Mark III. Het moderne en toch klassieke uiterlijk maakt het een opvallend toestel dat perfect hanteerbaar
is.

INTUÏTIEVE BEDIENING
Geniet van de intuïtieve bediening van de E-M10 Mark III, met ergonomische greep, zorgvuldig gepositioneerde knoppen en
regelaars, kantelbare LCD en helder gestructureerde menu's.

SUPERSNELLE PRESTATIES
Ervaar de hoge snelheid waarmee de E-M10 Mark III scherpstelt en de scène vastlegt en verwerkt om u in elke situatie de
perfecte foto te bieden.

VERBINDEN MET WI-FI EN DELEN
Deel uw foto's direct, dankzij de in de E-M10 Mark III ingebouwde Wi-Fi. U kunt ook uw smartphone als afstandsbediening en
apparaat voor fotobewerking gebruiken.

De beste hoeken
Neem geen genoegen met slechts één foto van de perfecte scène. Fotografeer de scène vanuit elke lastige hoek met behulp van
de LCD met kantelbaar touchscreen. U hebt de beschikking over creatieve bediening én een comfortabele LCD-weergave.

De juiste belichting
De ingebouwde flitser is altijd klaar voor gebruik, waar u zich ook bevindt, en biedt extra belichting in donkere omstandigheden
en omstandigheden met weinig licht. U hoeft alleen maar de schakelaar om te klappen en de flitser klapt automatisch uit.

De perfecte weergave
Deze functie is snel om u altijd de meest nauwkeurige scène te bieden: de elektronische zoeker. Automatische aanpassing van
de helderheid en volledige creatieve controle zorgen ervoor dat uw foto's er altijd perfect uitzien.

Gewoon aanraken
Wanneer u fotografeert in lastige situaties is het soms handiger om het touchscreen te gebruiken. Met de Touch AF-sluiter kiest
u gewoon waarop u wilt scherpstellen en tikt u vervolgens op het scherm voor de perfecte foto.

De compacte metgezel
Hang de E-M10 Mark III over uw schouder en neem hem overal mee naartoe. De camera past in uw handpalm en is zo licht van
gewicht dat u bijna vergeet dat u een camera meedraagt.
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Beoordelingen
Er zijn nog geen geen recensies voor dit artikel.
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