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PERSINFORMATIE 
De nieuwe favoriete camera voor modebloggers 

Olympus PEN en de kunst van het onbeperkt selfies 
schieten 
 
Zoeterwoude, 28 augustus 2014 – Op mademoisellerobot.com noemt 
Laetitia Wajnapel haar PEN “de ultieme camera voor modebloggers“. 
Als je de nieuwe Olympus PEN E-PL7 in handen hebt, zul je begrijpen 
waarom. Waar andere cameramerken de plank vaak misslaan, 
begrijpen de ontwerpers van de PEN-camera waar het om gaat: 
mensen met oog voor stijl en voor hoogwaardige, creatieve fotografie 
willen geen saaie, plastic spiegelreflexcamera die hun nauwkeurig 
samengestelde persoonlijke look bederven. Als ze in de spiegel kijken, 
willen ze dat hun camera er ook fantastisch uitziet. Niet dat ze een 
spiegel nodig hebben als ze in het bezit zijn van een PEN E-PL7. Het 
lcd-scherm kan alle kanten op worden bewogen, zodat je een serie 
vooraf getimede (video)selfies kunt kadreren en schieten zonder de 
lens met je hand te bedekken. Of zelfs zonder de camera aan te raken, 
door gewoon je smartphone te gebruiken. De E-PL7 mag er dan als een 
mode-icoon uitzien en de gebruiksvriendelijkheid van een telefoon 
hebben, in werkelijkheid is het een ultramoderne, professionele camera 
met verschillende stijlvolle accessoires en creatieve effecten. Hij is 
vanaf eind september 2014 voor € 599 te verkrijgen in opvallend wit, 
klassiek zilver of zwart. Dit is inclusief een compacte, hoogwaardige, 
platte groothoekzoomlens en de OI.Share-app, waarmee je op een 
smartphone met Android of iOS via wifi foto's kunt maken en delen.  
 
Fantastische selfies  
Een camera met verwisselbare lens waarmee je met je smartphone op 
afstand een foto kunt maken, is niets nieuws. Maar met de PEN E-PL7 kun 
je daarbij je creativiteit ook nog eens de vrije loop laten. Je kunt in- en 
uitzoomen zonder de camera aan te raken, of instellingen zoals diafragma 
en sluitertijd realtime wijzigen en het effect live op je smartphone bekijken. 
Met eenvoudige handelingen op je telefoon kun je de zelfontspanner van de 
PEN instellen om snel achter elkaar foto's te nemen voor een volledige serie 
foto's in paparazzo-stijl. Of schakel over naar close-up, wijzig het interval en 
maak verschillende foto's net als in een fotohokje.  
 

BELANGRIJKSTE 

KENMERKEN VAN DE E-PL7: 

> Geraffineerd ontworpen, 
compacte, lichte camera in 
retrostijl met een volledig 
metalen afwerking 

> Speciaal ontworpen voor het 
maken van fenomenale selfies  

> Via smartphone op afstand 
bedienbare 
voorbeeldweergave en selfies 
met opties zoals repeterende 
en intervalopnamen met 
zelfontspanner  

> Groot, inklapbaar en 
kantelbaar lcd-touchscreen met 
hoge resolutie voor kadreren 
en het maken van selfies  

> Instellingen voor automatische 
“selfiemodus“ met lens in 
groothoekstand en 
portretmodus 

> 14 creatieve filters voor het 
toevoegen van verschillende 
artistieke effecten 

> Ingebouwde wifi om foto's op 
sociale media te delen via een 
compatibele smartphone met 
de gratis Olympus Image 
Share-app 
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Het kantelbare lcd-scherm van de PEN is een aanraakscherm, dus kun je er 
ook “ouderwetse“ selfies mee maken. Klap hem uit, draai hem om – en de 
E-PL7 schakelt automatisch over naar de “selfiemodus“. Tik op het scherm – 
en de EZ-lens zoomt uit naar groothoek en het lcd-scherm verandert in een 
spiegel van 8 cm met knoppen voor fotoseries met zelfontspanner, e-Portrait 
of het bedienen van de sluiter.  
Hoe licht je camera ook is, als je hem met één hand lang genoeg omhoog 
houdt om een fotoserie te nemen, is er altijd de kans dat er bewogen wordt 
Daarom heeft Olympus de nieuwste PEN uitgerust met hun unieke 
toonaangevende beeldstabilisatietechnologie met 3 assen. Deze technologie 
compenseert handbewegingen veel beter dan traditionele systemen in 
vergelijkbare camera's. Goed om te weten! 
 
Betoverende foto's 
Een prachtig ontwerp verdient schitterende accessoires, dus heeft Olympus 
verschillende accessoires voor de OLYMPUS PEN E-PL7, zoals 
bijpassende beschermhoezen in retrostijl, lensdoppen en opvallende riemen 
van prachtig leer. Maar blogger Anne-Kathrin Bieber van Les-attitudes.com 
wijst erop dat deze camera veel meer is dan alleen een schitterende 
camera: “PEN is een geweldig alternatief voor digitale spiegelreflexcamera's 
en perfect voor mensen zoals ik.“ Het spreekt eigenlijk vanzelf dat de E-PL7 
zelfs bij weinig licht foto's maakt van de allerhoogste kwaliteit; de camera 
maakt immers gebruik van de krachtige technologie van de hoogwaardige 
camera's uit de OM-D serie van Olympus. Maar het zijn waarschijnlijk eerder 
de ontelbare creatieve mogelijkheden en de eenvoud waarmee je foto's kunt 
maken en delen die de doorgewinterde modefan versteld doen staan.  
 
Onbeperkte creativiteit  
Gebruiksvriendelijke opties en een vlekkeloze internetverbinding doen zelfs 
de allerbeste bloggers versteld staan. “De camera is licht, compact, 
eenvoudig te gebruiken en heeft eindeloos veel mogelijkheden en filters,“ 
zegt Anne-Kathrin, die iedere maand in haar blog mode-advies geeft aan 
duizenden lezers. Zo is er bijvoorbeeld de Live Guide, waarmee je op een 
intuïtieve manier met een schuifbalk op het lcd-scherm instellingen kunt 
wijzigen (zonder in een menu te hoeven navigeren) en het effect van de 
wijzigingen in real time kunt bekijken voordat je de foto neemt. Met Live 
Guide kun je heel eenvoudig geraffineerde professionele effecten bereiken, 
zoals bokeh (achtergrondvervaging). En als je de foto of video eenmaal hebt 
gemaakt, komen de unieke creatieve mogelijkheden van PEN om de hoek 
kijken. Olympus is een pionier op het gebied van beeldbewerking op de 
camera en de E-PL7 wordt dan ook geleverd met maar liefst 14 
verschillende creatieve filters, waaronder het nieuwe Vintage en Partial 

OVERIGE KENMERKEN: 

> Live Guide om handmatige 
instellingen realtime te wijzigen 

> Speciaal voor modefotografie 
ontwikkelde accessoires, 
lenzen en onderwatersets 
verkrijgbaar 

> Geleverd met compacte, 
verwisselbare 14-42 mm 1:3.5-
5.6 EZ-lens om overal creatief 
te kunnen zijn 

> Ongekend hoge beeldkwaliteit 
dankzij de Live MOS-sensor 
met 16,1 megapixel en de 
TruePic VII-beeldprocessor 

> Fast AF en snel opstarten  
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Colour. Beide filters bevatten uitgebreide instellingen, zodat je naar 
hartenlust kunt uitproberen en verwijderen.  
 
Onmiddellijk delen 
Olympus OI.Share is een gratis app waarmee je je PEN snel en eenvoudig 
via wifi aan je smartphone koppelt, zodat je foto's en video's op sociale 
media met vrienden – en toekomstige fans – kunt delen. Stap één: raak een 
toets op het lcd-scherm aan. Stap twee: sleep de QR-code op je telefoon 
naar de camera. Klaar. Nu is het tijd om de mensen online een beetje jaloers 
te maken.      
 
Met OLYMPUS PEN in hoofdletters gegraveerd op de voorkant van zijn 
volledig metalen behuizing, bewijst de E-PL7 dat je geen logge digitale 
spiegelreflexcamera nodig hebt om professionele fotografen de loef af te 
steken of je eigen stijl uit te dragen. De camera is vanaf begin oktober 
verkrijgbaar in de nieuwe, elegante PEN-verpakking voor € 599 
(consumentenadviesprijs, in andere valuta vergelijkbaar). 
 
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Bezoek voor de meest recente specificaties de website van 
Olympus via http://www.olympus.nl 
 
Ga voor een volledig overzicht van alle eigenschappen van de E-PL7 naar 
http://www.olympus.nl 
 
* equivalent 35mm-camera. 

 
 
Neem voor vragen of meer informatie contact op met: 
Dhr. Cheyne Croes 
Olympus Nederland B.V. 
Tel: 071-5821896 
E-mail: cheyne.croes@olympus.nl 


