Bilaga - OLYMPUS BILDTEKNIK SP-SERIEN
Avancerad teknik för ansiktsigenkänning
En funktion som automatiskt läser av om det finns ansikten i bilden, och sedan ställer in
exponering och skärpa på dessa, för perfekt balanserade porträttbilder. Upp till 16 ansikten i
en bild klarar kameran av att läsa av.
AF tracking
Ett autofokussystem som kan låsa fokus och följa motivet oavsett hur det rör sig över bilden.
Systemet kan till och med tappa motivet ur bild en kort stund och när det dyker upp igen
fortsätta fokusera på det. Även exponeringen följer och anpassas efter motivets läge i bilden.
Beauty Mode
Inställningen för Beauty Mode fräschar upp motivets utseende redan i samma ögonblick som
bilden tas. Funktionen känner av om det finns ansikten i bilden och ger automatiskt huden en
jämnare, klarare färgton så att motivet ser lite yngre ut.
Dubbel bildstabilisator
En kombination av höga ISO-värden och en CCD-baserad mekanisk bildstabilisator, i vilken
en gyrosensor registrerar kamerans rörelser och justerar stabilisatorn i förhållande till dem.
Hjälper till att reducera suddiga bilder orsakade av både kameraskakning och motiv i snabba
rörelser.
i-AUTO
Smart autofunktion som kombinerar tekniken för ansiktsigenkänning och skuggjustering så
att kameran automatiskt väljer det mest lämpliga motivprogrammet. Funktionen väljer ett av
de mest använda programmen, plus justerar inställning, fokus och exponering. Kameran tar
hand om alla inställningar och du får perfekta bilder utan krångel.
[ib] programvara
Ny bildprogramvara från Olympus för att spara och organisera bilder. Bilderna kan sorteras
efter person med ny teknik för ansiktsigenkänning, efter platsen där de tagits med hjälp av
GPS-baserad geotaggning eller efter händelse som användaren lagt in. Varje bild taggas
(märks), vilket gör det enkelt att med Photo Surfing eller Bildspel se just de bilder som
önskas utan att behöva bläddra igenom hela bildbiblioteket.
Magic Filter
Gör det möjligt att skapa effekter direkt i kameran utan specialoptik och filter:
Pop Art: Överdriver färger och gör dem starkare och mer levande. Bilden utstrålar glädjen
och känslan i pop art.
Fish-Eye: Återskapar den dramatiska effekten av ett fish-eyobjektiv. Skapar nya
perspektivmöjligheter som ger bilden en helt ny dimension.
Skiss: Ger känslan av att bilden är tecknad genom att översätta bildpunkterna till en
streckteckning.
Hålkamera: Reducerar ljuset i bildens ytterkanter likt en bild tagen i en gammeldags
hålkamera. Dessutom får bilden en lätt mystisk färgton som ger intryck av en annan
dimension och tid.
Photo Surfing
Genom att välja funktionen i kamerans meny, kan bilder sorteras och visas efter datum,
händelse, person, plats eller album.

