
 

INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

O novo equipamento de flash à prova dos elementos reforça a gama da 

Olympus para fotógrafos profissionais 

Sistema de flash fiável que permite fotografar sem fios 

para complementar a futura câmara OM-D E-M1X 
 

Lisboa, 24 de janeiro de 2019 - A Olympus expande ainda mais a sua 

gama para fotógrafos profissionais com um novo sistema de flash à 

prova dos elementos, concebido para fotografar através de 

radiofrequência em qualquer ambiente. 

Prevê-se o lançamento no mercado do flash eletrónico FL-700WR e 

dos respetivos acessórios sem fios, a unidade remota FC-WR e o 

recetor FR-WR, juntamente com a mais recente câmara profissional 

Olympus OM-D E-M1X no final de fevereiro de 2019. 
 

FL-700WR: Desempenho de alta intensidade e à prova dos elementos, 

com um número guia máximo de 42 

Este flash compacto e leve possui um número guia máximo de 421 (ISO 

100/m). A construção resistente à poeira, salpicos e baixas temperaturas2 

oferece fiabilidade ao fotografar em diversos ambientes, incluindo à chuva 

(quando combinado com a Olympus OM-D E-M1X ou outras combinações de 

corpo e objetiva à prova de pó e salpicos). Os utilizadores podem desfrutar do 

poder total do flash após o carregamento de aproximadamente 1,5 segundos3, 

para uma utilização rápida, cómoda e fácil. Graças à curta duração de 

carregamento, é possível obter fotografia sequencial com flash4 a 10 ips. 
 

O flash consegue efetuar comunicação sem fios por radiofrequência, o que 

permite a operação mesmo em locais com muita luz e com obstruções na 

zona. É capaz de comunicar até uma distância de 30 m, permitindo uma 

comunicação precisa, mesmo quando o flash se coloca atrás do assunto. 
 

O FL-700WR pode ser usado como uma unidade remota ou como um flash 

com recetor integrado. Quando usado como unidade remota, poder-se-á 

ligar a três grupos e a um número ilimitado de unidades de flash. Os 

utilizadores podem selecionar o grupo que pretendem fotografar e 

configurar a compensação de intensidade do flash. Também pode ser usado 

no modo RC convencional (comunicação ótica) como um flash controlado 

pela câmara. 
 

Modos de disparo versáteis e funcionalidades básicas otimizadas 

O modo Multi Flash5 faz com que seja possível expressar o movimento do 

assunto, ao disparar várias vezes durante exposições longas (Bulb). A 

 

 

Flash eletrónico FL-700WR 

> O potente equipamento flash 

GN 421 (ISO 100/m), embora 

compacto e leve, para uso 

profissional 

> Design resistente à poeira, 

salpicos e baixas temperaturas 

(-10 °C)2 

> Com comunicação sem fios 

por radiofrequência até uma 

distância de 30 m 

> Suporta múltiplos modos de 

flash, bem como Disparo de 

Alta Resolução6, Bracketing de 

Focagem e Focus Stacking 

> Dimensões: L 70,4 x A 106,3 x 

P 100,2 mm 

> Peso: aprox. 303 g (sem 

pilhas) 

> Disponível a partir do final de 

fevereiro de 2019, ao PVPR6 

de 349,00 EUR 



 

intensidade, o intervalo (frequência) e o número de disparos podem ser 

configurados com as configurações perfeitas adequadas ao assunto. 

 

As funcionalidades como Disparo de Alta Resolução6, Focus Stacking e 

Bracketing de Focagem, incluídas em modelos tais como a OM-D E-M1X e 

a OM-D E-M1 Mark II, podem ser usadas com este flash. 

 

As funcionalidades básicas com otimização acrescida permitem o seguinte: 

1) Flash super FP: Sincronização a alta velocidade superior à velocidade 

máxima de sincronização da câmara. 

2) Sincronização da primeira/segunda cortina: Fotografar com flash 

quando a cortina do obturador abre ou fecha. 

3) Modo TTL: O flash dispara (pré-flash) para medir a intensidade 

necessária e o resultado é automaticamente ajustado para o nível ideal. 

4) Equipado com uma luz LED para filmes: Ângulo de iluminação a 77°, 

bem como emitância de luminosidade de 100 lux a 1 metro de distância. 

5) Ressalto: O ângulo de ressalto pode ser ajustado em 180° na horizontal 

e 90° na vertical.  

6) Equipado com um painel difusor e painel panorâmico: O ângulo de 

disparo cobre a distância focal de 7 mm (equivalente a 35 mm: 14 mm) ao 

utilizar o painel panorâmico. 

7) Equipado com auto zoom: O ângulo de disparo é suportado em 

objetivas com uma distância focal de 12 - 75 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 

150 mm). 

8) Indicação de conclusão de carregamento: O flash FL-700WR emite 

um som eletrónico quando o carregamento está concluído. 

 

FC-WR (Unidade Remota Sem Fios) e FR-WR (Recetor Sem Fios): 

Máxima fiabilidade e controlo intuitivo com unidades de flash 

ilimitadas 

O FC-WR pode controlar remotamente várias unidades de flash a partir da 

câmara, permitindo fotografia com flash versátil, sem fios. Tal como o flash 

FL-700WR, a construção resistente à poeira, salpicos e baixas temperaturas 

(-10 °C) permite a utilização em diversos campos. A unidade remota pode 

ligar-se a três grupos e um número ilimitado de unidades de flash.  

 

O FC-WR possui botões independentes para o grupo A, B e C, fazendo com 

que seja possível configurar rapidamente as configurações para cada grupo, 

bem como ajustar o modo de disparo e a intensidade do flash através do ecrã. 

Os grupos e canais podem ser facilmente configurados e verificados no FC-WR 

e FR-WR. 

 

As outras funções consistem em: 

 

Unidade remota sem fios FC-
WR 

> Unidade remota para controlar 

remotamente várias unidades 

de flash a partir da câmara, 

permitindo fotografia com flash 

versátil, sem fios 

> Design resistente à poeira, 

salpicos e baixas temperaturas 

(-10 °C) 

> Disponível a partir do final de 

fevereiro de 2019, ao PVPR de 

299,00 EUR  

 

 

Recetor sem fios FR-WR 

> Recetor para controlar 

remotamente várias unidades 

de flash a partir da câmara, 

permitindo fotografia com flash 

versátil, sem fios 

> Design resistente à poeira, 

salpicos e baixas temperaturas 

(-10 °C) 

> Disponível a partir do final de 

fevereiro de 2019, ao PVPR de 

199,00 EUR 

 



 

1) Terminal de sincronização do FR-WR: O terminal de sincronização FR-

WR pode ser usado para ligar unidades de flash comerciais, tal como um 

flash monobloco, que podem ser depois disparadas remotamente. 

2) Indicação de conclusão de carregamento do FR-WR: Quando o 

carregamento do flash está concluído, o flash emite um som eletrónico. 

 

Disponibilidade e preços 

O sistema de flash completo estará disponível a partir do final de fevereiro 

de 2019, aos seguintes Preços de Venda Recomendados7: 349,00 EUR 

(flash FL-700WR), 299,00 EUR (Unidade Remota Sem Fios FC-WR), 

199,00 EUR (Recetor Sem Fios FR-WR) 

 

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte o site da 

Olympus em https://www.olympus.pt para ver as especificações mais recentes. 

 

1Ângulo de disparo de 75 mm / modo de distribuição de luz standard, ISO 100/m 

2Ao utilizar em ambientes com baixas temperaturas, aqueça as pilhas guardando-as num bolso 

3Ao usar pilhas de níquel. Aprox. 2,5 segundos ao utilizar pilhas alcalinas 

4Apenas ao utilizar a OM-D E-M1X ou a OM-D E-M1 Mark II com obturador mecânico, a uma 
relação de disparo de 1/16 (a partir de janeiro de 2019) 

5Apenas ao utilizar a OM-D E-M1X, a OM-D E-M1 Mark II, a OM-D E-M10 Mark III ou 
a Olympus PEN E-PL9 (a partir de janeiro de 2019) 

6Apenas ao utilizar configurações manuais. Não é válido para Disparo Manual de Alta 
Resolução na 
OM-D E-M1X 

7Preço de Venda Recomendado 

 

Para questões ou informações adicionais, contacte: 

João Abreu 

Olympus Portugal, SA. 

Tel.: +351 217 543 280 

E-mail: joao.abreu@olympus.pt  
 

Sobre a Olympus  

A Olympus Europa é a sede para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e 

África) da Olympus Corporation, Tóquio, Japão. Enquanto fabricante líder 

mundial de tecnologia de precisão ótica e digital, a Olympus fornece 

soluções inovadoras para sistemas médicos topo de gama, câmaras digitais 

e soluções científicas. Os produtos premiados da empresa são 

instrumentais na deteção, prevenção e tratamento de doenças, 

impulsionando a investigação científica e documentando a vida com 

liberdade artística. Nas mãos dos seus clientes, os produtos de alta 

tecnologia da Olympus ajudam a tornar a vida das pessoas mais saudável, 

segura e realizada. 

 

Para mais informações: www.olympus.pt  

http://www.olympus.pt/
http://www.olympus.pt/

