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Olympus VH-410 – smart kompaktkamera med intuitivt berøringsskjerm

Olympus VH-410 med smart berøringsteknologi
som fanger bildet
Olympus VH-410 er kameraet for alle som liker teknologi og flotte bilder. Inspirert av
berøringsteknologien er det kjempeenkelt å få gode bilder. Pek på motivet på
skjermen for å fokusere. Pek en gang til og du tar bildet. Til forskjell fra dyre
smarttelefoner er det bare et kamera, og det merkes på bildekvaliteten.

Olympus VH-410 har ingen unødige knapper som forstyrrer designen. I stedet bruker du den
intuitive berøringsskjermen når du tar bilder eller filmer. Enkelt og smart. Modellen fås i sølv,
svart, rosa og blått i til en pris på 1099 kroner.

En virkelig smart 16 megapiksler kamera
Et attraktivt ytre kombineres med smarte autofunksjoner som gjør det enklere enn noensinne
å ta bra bilder og morsomme videoer. 5x optisk vidvinkelzoom (26-130 mm*) og 16
megapiksler bildesensor. Det er et virkelig kamera og med Touch Shutter og Touch AF
trenger du bare å peke på motivet på den 3 tommer store skjermen. Kameraet fokuserer og
følger motivet også hvis det beveger seg. Eksponeringen følger også automatisk, og når du
vil ta bilder peker du bare på skjermen igjen.

Film i HD og skap magiske bilder
Like lett er det å filme i HD (720p). Har motivet full fart, kan du stole på kameraets doble
bildestabilisatorer som sørger for at bildene blir skarpe. Bra å ha også når lukkertiden blir
lang når lyset faller. Du trenger ikke å ha styr på vriene kamerainnstillinger, men
motivprogrammene og avanserte autofunksjoner hjelper deg med å få bra bilder i alle
situasjoner.

Panoramafunksjon, Beauty Make-up og magiske kunstfiltre setter en ekstra spiss på bildene
og videoene. Ta enkelt imponerende panoramabilder, gi vennene en make over, eller skap
spennende, morsomme og fine effekter direkte i kameraet. Del bildene og filmene trådløst
etterpå (kompatibel med Eye-Fi-minnekort) på nettet eller en PC.

Olympus VH-410
Bildkvalitet
 5x vidvinkelzoom med 26-130 mm* for nærbilder og gruppebilder


16 megapiksler bildesensor for høyoppløste bilder og film



Film i HD-kvalitet i 720p med lyd



Dobbel bildestabilisering (kombinert mekanisk og digital bildestabilisator)

Brukervennlig
 3 tommer LCD-skjerm i farger (460 000 punkter) for enkelt å ta, se på og dele bilder


Touch Shutter for fokusering på motivet direkte på skjermen og bildet tas automatisk



Touch AF fokuserer på og følger motivet også når motivet beveger seg – pek på det
direkte på skjermen



In-Panorama spektakulære panoramabilder



Ansiktsgjenkjenning og skyggjustering sørger for at ansiktene blir skarpe og riktig
eksponert



Avansert intelligent automatikk (i-Auto) og AF Tracking tar seg av innstillinger og
skarphet også når motivet flytter seg i bildet



Motivprogram med automatisk innstilling for ulike typer motiver (f.eks. landskap eller natt)

Kreativ og fleksibel
 Magiske filtre for å skape spennende, kreative effekter til bildene: Punk, Pop Art,
Hullkamera, Skisse, Fish Eye, Soft Focus, Sparkle (bare stillbilder), Akvarell, Reflektion,
Miniatyr


Beauty Make-up Mode legger til morsomme makeupeffekter på opptil tre personer i bildet
– funksjonen kan også skjule skjønnhetsflekker



Kompatibel med Eye-Fi-minnekort for automatisk trådløs overføring av bilder til nettside
eller PC

Annet
 Stilren design i ulike farger


Programvaren [ib] som sorterer, organiserer og viser bilder basert på personer, steder
eller hendelser.



Kompatibel med SDHC™ og SDXC™ minnekort



Innebygd blits



Hjelpeguide i kameraet

* Tilsvarende 35 mm-format.
Eye-Fi is a trademark of Eye-Fi, Inc.
SD is a trademark of SD Card Association.
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Kort om Olympus
Olympus er en av verdens ledende produsenter av produkter og integrerte systemer innen avanserte
optiske-, audio- og digitale applikasjoner. Varemerket Olympus er gjennom flere generasjoner knyttet
til kameraer, men omfatter i dag også audio, medisinsk endoskopi, avanserte kirurgiske programmer,
mikroskopi og produkter for kvalitets- og funksjonskontroll innen industrien. Allerede i 1919 ble det
første mikroskopet introdusert i Japan, og i 1936 ble den optiske kunnskapen omsatt i det første
kameraet. I 1950 presenterte Olympus det første kameraet for bruk i mage- og tarmkanalen. I Norge
er Olympus et av de ledende selskapene innen digitale kameraer, medisinteknikk og optisk-digital
teknologi for funksjons- og kvalitetskontroll. Olympus Norge AS omsetter for ca. 250 millioner kroner,
og har et førtitalls ansatte. Mer informasjon finnes på www.olympus.no

