
Imagens e vídeos nítidos

Pequena, leve e fácil de transportar

E-M10 Mark III

Com uma estabilização de imagem de 5 eixos de alto desempenho, produzirá fotografias e vídeos de excelente 
qualidade, graças ao novo processador de imagem TruepicVIII, integrado na nossa câmara profissional OM-D E-M1 

Mark IIAlém disso, a nova E-M10 Mark III também permite gravar vídeos em 4K.

Com apenas 530 g, a E-M10 Mark III é uma opção fantástica para levar para qualquer lugar. A câmara é controla-se facilmente através 
do seu ecrã LCD tátil inclinável, que proporciona um acesso rápido a diferentes funções e um controlo total da câmara. 

A câmara integra um visor eletrónico (EVF) de alta definição que mostra a mesma imagem que o ecrã LCD.
Além disso, o seu flash integrado está sempre pronto a disparar, proporcionando uma iluminação adicional perfeita para cenas escuras.

Sem estabilização de imagem. Com estabilização de imagem.



Graças às capacidades Wi-Fi da câmara, os utilizadores poderão desfrutar de muitas opções para fotografar 
e partilhar imagens de forma simples.
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Os utilizadores podem aprofundar os seus conhecimentos com vídeos 
tutoriais e guias de utilização em:

4Alta velocidade para captar qualquer assunto

Capacidades Wi-Fi integradas

Controlo intuitivo

O botão seletor da nova E-M10 Mark III oferece diferentes modos de disparo com as opções manuais tradicionais 
e auxiliares de disparo, tais como o modo totalmente automático ou o modo AP (fotografia avançada).

Com o modo de fotografia avançada, poderá aceder-se diretamente aos modos criativos como Live Composite 
ou exposição múltipla. Adicionalmente, incluíram-se novos filtros artísticos e modos de cena.

Com o obturador AF tátil, é muito fácil captar o momento 
exato. Basta selecionar a área de focagem e tocar no ecrã 
LCD. As 121 áreas de focagem distribuídas pelo sensor 
garantem uma focagem rápida e precisa em todo o campo 
de visão.

O modo de AF contínuo (C-AF) permite manter focado 
um assunto em movimento, ao carregar no obturador 
até meio. A E-M10 Mark III também permite captar com 
precisão sequências de ação, graças ao seu disparo 
sequencial de alta velocidade até 8,5 fps* com S-AF.


