
   
  

LEHDISTÖTIEDOTE 
 
Tyylikkään musta Pancake-objektiivi on ylellisten PEN-kittien 
kohokohta 
 
Back in black! Olympuksen uudet tyylikkäät kitit 
lisäävät E-P2:n kuvaustehoa 
 

Espoo, 31.8.2010 – Upea PEN-kameramallisto on design-friikkien 

kestosuosikki ja nyt Olympuksella on tarjota todellinen makupala.  

E-P2-lippulaivan kaksi ylellistä kittiä tarjoaa herkullisen valikoiman 

toisiaan täydentäviä varusteita, kaikki tyylikkään mustina. E-P2-

kameran tyylikkään mustan version lisäksi molemmissa kiteissä on 

erittäin ohut M.ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 Pancake-objektiivi, myös 

mustana. Tämä hieno objektiivi on saatavana mustana vain näissä 

kiteissä ja kuuluu sarjaan "tämä on saatava". Kiteissä on myös toinen 

kahdesta korkealuokkaisesta varusteesta. E-P2 Special Black EVF 

Edition tarjoaa irrotettavan V-F2 elektronisen etsimen terävät linjat ja 

joustavuuden, kun taas E-P2 Special Black Flash Edition sisältää 

kompaktin retrotyylikkään FL-14 ulkoisen salamalaitteen, myös 

mustana vain tässä rajoitettuna eränä tarjottavassa kitissä. Molemmat 

varusteet ovat vaikuttavan näköisiä mustina. Tyylitietoisille piste i:n 

päällä on historiallinen linssinsuojus, jossa toistuu kuuluisa F-logo 

klassisesta vuoden 1963 Olympus PEN F -kamerasta, joka on kaikkien 

aikojen tyylikkäimpiä kameroita. E-P2 Special Black EVF Edition tulee 

saataville lokakuusta 2010 alkaen. Molempia kittejä valmistetaan 

rajoitettu erä, jotka saattavat loppua nopeasti. 

Retrovallankumous  

Kun Olympus toi markkinoille alkuperäisen analogisen Pen-kameran 

vuonna 1959, sen kompakti koko oli sensaatio. Nykyisen palkitun PEN-

sarjan lippulaivana E-P2 jatkaa tätä hienoa perinnettä. Siinä yhdistyvät 

vaihdettavat objektiivit ja digitaalisten järjestelmäkameroiden monipuolisuus 
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pienikokoiseen runkoon ja digitaalisen kompaktikameran 

helppokäyttöisyyden tuomiin etuihin. Luovien taidesuotimien, suurikokoisen 

3 tuuman suorakatselunäytön, AF-seurannan ja HD-videokuvauksen ohella 

E-P2 tarjoaa Supersonic Wave Filter -pölynpoistojärjestelmän ja sisäisen 

kuvanvakaimen. PEN-malliston lippulaiva on lisäksi hyvännäköinen – sen 

kaunis metallirunko ja retromuotoilu täydentävät luonnollisella tavalla 

erikoismallin mustia varusteita. 

Pancake-objektiivi 

Molemmissa uusissa kiteissä on uskomattoman pienikokoinen M.ZUIKO 

DIGITAL 17 mm 1:2.8 Pancake-objektiivi, joka on saatavissa mustana vain 

näissä kiteissä. Koska tämä erittäin laajakulmainen objektiivi on vain 22 

mm pitkä ja painaa ainoastaan 71 g, se on helppo sujauttaa taskuun tai 

laukkuun, joten se on aina valmiina spontaania pikaotosta varten. Pancake-

objektiivin musta versio sopii täydellisesti E-P2:n sulavalinjaiseen runkoon. 

Monipuolinen etsin 

Uusissa kiteissä hyödynnetään täydellisesti E-P2:n tärkein ominaisuus – 

lisävarusteliitäntä ammattilaistasoisten kuvausvarusteiden liittämistä varten. 

E-P2 Special Black EVF Edition -kitissä tätä mahdollisuutta hyödyntää VF-2 

elektroninen etsin, joka on väriltään musta. Kunnianhimoisille kuvaajille VF-

2 tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn äärimmäisissä 

valaistusolosuhteissa. Lisäksi se voidaan kääntää jopa 90 asteen kulmaan, 

minkä ansiosta se on ihanteellinen, kun kuvataan videoita ja otetaan still-

kuvia hankalan matalista kulmista. Etsin näyttää asetukset reaaliajassa ja 

sen kirkkaan, hyväkontrastisen näytön ansiosta tarkennus sujuu leikiten. 

Retrosalama 

E-P2 Special Black Flash Edition -kittiin sisältyy FL-14 ulkoinen salama, 

joka on saatavana mustana vain tässä kitissä. Tämä hieno varuste 

ilmentää alkuperäisen Penin ainutlaatuista retromuotoilua. Suoraan LCD-
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näytöltä säädettävä kevyt FL-14 on varustettu punasilmäisyyden 

vähennyksellä sekä hitaalla ja toisen verhon synkronoinnilla. Se tarjoaa 

kolme kuvausohjelmaa ja runsaasti luovia mahdollisuuksia kuvaamiseen 

vähässä valossa. Tämän kitin ulkopuolella se on saatavana vain 

hopeanvärisenä.  

Klassinen linssinsuojus  

Kukaan todellinen PEN-fani ei halua jäädä ilman tätä tyylikästä ja 

historiallista varustetta. Sen hopeanvärinen F-logo muodostaa upean 

visuaalisen yhteyden alkuperäisen Olympus Pen F:n etuosan kanssa ja 

sopii erinomaisesti E-P2:n mustaan metallirunkoon. Linssinsuojus on 

saatavana myös erikseen. 

E-P2 Special Black EVF Edition ja E-P2 Special Black Flash Edition tulevat 

saataville lokakuusta 2010 alkaen. 

Tarkemmat tiedot EP-2:n ominaisuuksista löydät osoitteesta 

www.olympus.fi 
 
 
E-P2 Special Black EVF Edition -kitin sisältö 
 
• E-P2-kamera mustana 

• M.ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 Pancake-objektiivi ainutlaatuisena 
mustana versiona 

• VF-2 elektroninen etsin mustana 

• Historiallinen linssinsuojus F-logolla 

 

E-P2 Special Black Flash Edition -kitin sisältö 

• E-P2-kamera mustana 

• M.ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 Pancake-objektiivi ainutlaatuisena 
mustana versiona 

• FL-14 ulkoinen salama ainutlaatuisena mustana versiona 
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• Historiallinen linssinsuojus F-logolla 
 
 
Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa: 
 
Henrik Tanabe 
Marketing Manager 
 
Olympus Finland Oy 
Vänrikinkuja 3 02600 ESPOO 
phone: +358 9 875 810 
mailto: etunimi.sukunimi@olympus.fi 
URL: www.olympus.fi 
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