
INFORMAÇÃO À IMPRENSA 

Cada momento, uma memória com perfeita qualidade 

DISPARE. PARTILHE. INSPIRE. 

Olympus OM-D E-M10 Mark IV 

Lisboa, 4 de agosto de 2020 – A nova Olympus OM-D E-M10 Mark IV é a 

câmara perfeita para os criativos sempre em andamento. O corpo 

compacto e leve com o seu punho melhorado, funcionalidades de disparo 

versáteis para imagens profissionais simplesmente pressionando o botão 

do obturador, bem como a potente estabilização de imagem em 5 eixos, 

compõem a ferramenta perfeita para captar cada momento com uma 

excelente qualidade. Um monitor LCD rebatível, perfeito para selfies, e um 

visor eletrónico de alta definição, dão aos utilizadores a liberdade para 

desfrutar dos seus próprios estilos de disparo únicos. Agora, partilhar 

imagens é mais fácil do que nunca, graças a uma aplicação dedicada para 

smartphones, que também disponibiliza novos conteúdos para permitir 

ao utilizador aprender técnicas de fotografia autênticas. O prazer de 

imagens de alta qualidade para todos, desde famílias que desejam 

guardar vídeos/fotografias dos seus filhos à medida que crescem, a 

entusiastas da fotografia: a OM-D E-M10 Mark IV estará disponível a partir 

de meados de agosto a um PVP* de 699 €. 

Com cerca de metade do tamanho e peso de outros sistemas de objetiva 

intermutável, a maior mais-valia da Olympus é a sua incrível mobilidade, graças 

ao sistema de câmara compacto e leve, incluindo as objetivas. A combinação 

da gama de objetivas de alta resolução e alto desempenho, bem como a 

potente capacidade de estabilização de imagem, resulta em fotografias e 

vídeos nítidos e de alta qualidade num espectro de cenários, fundos e 

condições. A E-M10 Mark IV é a OM-D mais pequena. Com o seu punho 

melhorado e as mais recentes tecnologias de imagem, é a escolha perfeita 

para todos aqueles que procuram uma solução compacta que possam levar 

para todo o lado. 

Fantástica portabilidade e potente estabilização de imagem em 5 eixos 

incorporada para fotografias e vídeos de alta qualidade 

O design clássico do corpo da câmara Olympus, que está agora mais leve do 

que nunca, pesa o mesmo de uma única bebida engarrafada de 500 mL**, 

mesmo quando combinado com a objetiva padrão do kit, conferindo-lhe uma 

portabilidade ideal. O novo punho melhorado da E-M10 Mark IV permite agarrar 

OM-D E-M10 Mark IV: 

> A maior portabilidade para 

criativos em andamento

> Punho seguro e confortável

para fotografar sem problemas

> Unidade compacta de 

estabilização de imagem em 5

eixos incorporada com até 4,5

passos de compensação EV***

> Novo sensor Live MOS de 20

megapixéis

> Disparo sequencial de alta 

velocidade de 15 ips

> Precisão C-AF melhorada para 

focagem contínua de assuntos

em movimento

> AF de Deteção de 

Face/Deteção de Olho que 

foca os rostos em perfil ou a

olhar para baixo

Funções de disparo versáteis: 

Modo AUTO para captar 

lindíssimas fotografias com as 

definições selecionadas pela 

câmara, bastando pressionar o 

botão do obturador 

Modo SCN (Cena) para 

selecionar facilmente as 

definições adequadas à cena 

ou assunto 

Modo AP (Fotografia 

Avançada) para dominar 

descontraidamente técnicas de 

disparo difíceis 

Filtro Artístico para desfrutar 

de expressões criativas e 

Ajuste Fino para ajustar os 

níveis do filtro 

> Monitor LCD rebatível para

selfies



a câmara de forma segura, para um controlo confortável. Graças à sua 

estabilização de imagem em 5 eixos incorporada, possuindo até 4,5 passos de 

compensação de velocidade do obturador***, o novo sensor Live MOS de 20 

megapixéis e as potentes objetivas M.Zuiko, fotografias e vídeos de alta 

qualidade, incluindo fotografias noturnas e em disparos telefoto, são garantidas 

em todos os cenários. Além disso, a bateria pode ser facilmente carregada na 

câmara através de USB, mesmo em andamento. 

Funcionalidades de disparo versáteis e um monitor LCD inclinável 

perfeito para selfies 

A E-M10 Mark IV está repleta de funcionalidades para captar momentos 

irrepetíveis com precisão, como por exemplo o disparo sequencial de alta 

velocidade de 15 ips. A precisão C-AF melhorada permite a focagem contínua 

de assuntos em movimento. A AF de Deteção de Face/Deteção de Olho agora 

também foca rostos em perfil ou virados para baixo. O modo silencioso, que 

desativa os sons de libertação e operação do obturador, é útil em cenários em 

que o ruído é indesejado, como durante recitais ou ao captar rostos de crianças 

a dormir.  

No modo automático, a Olympus OM-D deteta várias situações de disparo e 

seleciona automaticamente as definições apropriadas. O modo Fotografia 

Avançada (AP) permite inclusive tirar fotografias para as quais é normalmente 

necessário ter experiência fotográfica: exposições múltiplas, rastos de luz das 

estrelas ou de faróis de carros no modo Composição ao Vivo são captados 

num ápice. Além disso, graças à função de vídeo 4K, também permite filmar 

momentos especialmente bonitos como uma imagem em 4k. 

Adicionalmente, o primeiro monitor LCD rebatível da série OM-D facilita as 

operações táteis ao tirar selfies. É também compatível com o disparo de baixo 

para cima e de cima para baixo, para que as fotografias e os vídeos fiquem 

exatamente como imagina com várias definições. A E-M10 Mark IV também 

possui um visor eletrónico de alta definição para dominar a arte de fotografar 

em condições luminosas ao ar livre ou com retroiluminação. 

A OM-D E-M10 Mark IV inclui o comando remoto de flash FC-WR e a unidade 

de flash FL-700WR, os quais controlam remotamente outros flashes 

compatíveis através de ondas de rádio sem fios. Basta colocar a unidade de 

flash num local afastado do ponto de disparo e controlar os resultados 

remotamente através do comando remoto do flash ao fotografar. 

Aplicação dedicada para smartphones, para desfrutar ainda mais das 

fotografias 

OM-D E-M10 Mark IV: 

> Vídeo 4K com estabilização de

imagem em 5 eixos

> Wi-Fi e Bluetooth® 

incorporados no corpo da 

câmara 

> A bateria pode ser carregada 

na câmara via USB, mesmo 

em andamento

> Disponível a partir de meados

de agosto a um PVP* de 

699€.



Com Wi-Fi e Bluetooth® incorporados no corpo da câmara, é possível usar a 

aplicação OI.Share dedicada para smartphones para importar, de forma 

simples e instantânea, fotografias e vídeos gravados para um smartphone ou 

para partilhar nas redes sociais. Os que o quiserem fazer, também podem usar 

o smartphone conectado via Bluetooth para fotografias remotas. Estão

disponíveis instruções e tutoriais da câmara na aplicação para aprender 

métodos e técnicas fotográficas. 

Acessórios 

A OM-D E-M10 Mark IV é totalmente compatível com a vasta gama de 

objetivas Micro Quatro Terços da Olympus, bem como com objetivas de 

terceiros em conformidade com o padrão do Sistema Micro Quatro Terços e 

outros acessórios, incluindo bolsas para câmara personalizadas, flashes 

eletrónicos e o software gratuito de edição de imagem e fluxo de trabalho 

Olympus Workspace. 

Mais informações em www.olympus.eu/accessories. 

Disponibilidade e preço 

A nova OM-D E-M10 Mark IV estará disponível a partir de meados de agosto a 

um PVP de  699 €. A OM-D é vendida com uma garantia alargada gratuita de 6 

meses**** se a registar através da plataforma MyOlympus em 

http://my.olympus.eu  

Mais informações em olympus.eu/cameras. 

As especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte o website da 

Olympus em www.olympus-europa.com para as especificações mais recentes.  

* Preço de venda recomendado

** Aprox. 476 g em combinação com a M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (em conformidade 

com as normas CIPA, incluindo bateria e cartão de memória fornecidos com a câmara, sem ocular) 

*** A M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ a uma distância focal de 42 mm (equivalente em 35 

mm: 84 mm), está em conformidade com as normas CIPA, quando corrigida em 2 eixos (Yaw e 

Pitch) 

**** Seis meses adicionados à garantia regulamentar no país de aquisição. 

Para questões ou informações adicionais, contacte: 

João Abreu 

Olympus Portugal, SA. 

Tel.: +351 217 543 280 

E-mail: joao.abreu@olympus.pt

http://www.olympus.eu/accessories
http://my.olympus.eu/
file:///C:/Users/emmac/Downloads/olympus.eu/cameras
http://www.olympus-europa.com/


Sobre a Olympus 

A Olympus é apaixonada pelas soluções que cria para os setores médico, de 

ciências da vida e equipamentos industriais, bem como câmaras e produtos de 

áudio. Há mais de 100 anos que a Olympus se tem focado em tornar as vidas 

das pessoas mais saudáveis, seguras e mais enriquecedoras ao ajudar na 

deteção, prevenção e tratamento de doenças, promovendo a investigação 

científica, garantindo a segurança pública e captando imagens do mundo.  

O ramo dos Produtos de Consumo da Olympus disponibiliza aos consumidores 

e aos profissionais câmaras digitais, objetivas, gravadores de áudio e binóculos 

inovadores. A ótica de precisão e a revolucionária tecnologia da empresa 

abrem novas possibilidades para captar os momentos mais preciosos da vida. 

Para mais informações, consulte: www.olympus-europa.com 

http://www.olympus-europa.com/

