(ca. 1800 euro)

Olympus OM-D E-M1 Mark III
Over camera’s met een MFT-sensor zijn de meningen verdeeld:
sommige fotografen zweren bij de compacte vorm en het lage gewicht.
Maar ondanks zijn zwakke punten weet de Olympus OM-D E-M1 Mark III zelfs
twijfelaars te overtuigen.

Sensor
De E-M1 Mark III
heeft een Four
Thirds-beeldchip
en een effectieve
resolutie van
20,2 megapixels.

Display
Het 3,0 inch aanraakscherm
met 1,04 miljoen pixels geeft het
onderwerp en de opname-informatie duidelijk weer. Bij direct
zonlicht heeft het display echter
regelmatig last van reflecties.

Stabilisatie
Volgens de fabrikant compenseert de
beeldstabilisatie tot 7,5 f-stops. Met een
zeer vaste hand kun je misschien in de
buurt van deze waarde komen.

A

ls je op zoek bent naar de best
mogelijke beeldkwaliteit, zul je
nauwelijks overtuigd raken van de
Olympus OM-D E-M1 Mark III. Zo
worstelt het nieuwste model van de fabrikant
met een interne jpeg-verwerking die op zijn
zachtst gezegd niet past bij de huidige stand
van de techniek. Vervaagde details en een
middelmatige resolutie voldoen niet aan de
professionele standaard. Maar voor wie is
deze MFT-systeemcamera dan wel ontworpen? Het korte antwoord: voor iedereen die
waarde hecht aan een echte allrounder en
graag raw-foto’s ontwikkelt.

Robuust, compact, vertrouwd
We beginnen aan de buitenkant. De com-

pacte, slechts 580 gram lichte behuizing
van een magnesiumlegering is afgedicht
tegen vocht en stof. In de praktijk doorstond
de Olympus met gemak een korte stortbui.
Maar dat mogen we natuurlijk ook verwachten van een camera die geschikt moet zijn
voor outdoor-fotografie. In vergelijking met
zijn voorganger ontdekken we in eerste
instantie slechts enkele veranderingen. De
elektronische zoeker met een resolutie van
2,36 miljoen pixels, volledige velddekking
en een vergrotingsfactor van 0,74 geeft het
onderwerp duidelijk en zonder zichtbare
vertraging weer.
We hadden echter wel op een kleine upgrade gehoopt. Zelfs zijn bijna vier jaar oude
voorganger gebruikt hetzelfde zoekermodel,

terwijl zijn tegenhanger in de Panasonic G9
bijvoorbeeld veel meer scherpte biedt. Ook
het 3,0 inch touchscreen heeft nog steeds
een middelmatige, maar voldoende scherpe
resolutie van 1,04 miljoen pixels. De zijwaartse ophanging zorgt ervoor dat accessoires
op de flitsschoen of een statief het zicht op
het scherm niet belemmeren wanneer je hem
180 graden naar voren draait.
Wel voorbeeldig is dat de E-M1 Mark III nu
eindelijk met een speciale focus-joystick is
uitgerust. Het gericht selecteren van een
focuspunt uit de in totaal 121 fase AF-punten
gaat via het aanraakscherm veel nauwkeuriger dan bij de voorganger. Het grote keuzewiel aan de bovenzijde heeft ook een kleine
maar belangrijke verandering ondergaan.
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Mag het ook wat meer zijn?
Gewone foto’s van de E-M1 Mark III hebben een resolutie van ongeveer 20 megapixels. In de
High-Res-modus (midden) loopt dit op tot bijna 50 MP en met statief (rechts) zijn zelfs raw- en
jpeg-foto’s tot 80 MP mogelijk.

Kitlens
De combinatie met de standaardzoom
Olympus Zuiko 12-40mm f/2.8 Pro zoom kost
ongeveer 700 euro extra.

In plaats van de volautomatische modus zit
hierop nu een vierde, vrij configureerbare
modus. Dat is een welkome aanpassing
waarvan we hopen dat meer camerafabrikanten in het semiprofessionele segment die
zullen doorvoeren.
Al met al heeft de E-M1 Mark II een
onveranderd goede ergonomie. Alle
bedieningselementen zijn op een logische
plek geplaatst en steeds goed bereikbaar.
Hoewel de menu’s zeer uitgebreid zijn,
zullen ook nieuwkomers er snel hun weg in
vinden. Dat is met name te danken aan de
duidelijke naamgeving van de items met
eventuele uitleg. Helaas heeft het menu
geen aanraakfunctie. Wel kun je ‘Mijn menu’
helemaal naar eigen keuze instellen. Ook de

vrij royale accu blijft ongewijzigd. Deze biedt
een capaciteit van 1720 mAh, waarmee we in
het testlab ongeveer 700 foto’s of bijna drie
uur aan video konden maken. Ook de dubbele SD-kaartsleuf, waarvan één sleuf de snelle
UHS-II-standaard ondersteunt, kenden we al.

Bijna hetzelfde als de E-M1X
Ook op andere plekken in de camera zie je
enerzijds doorontwikkelingen en anderzijds
beproefde technologieën terug. Zowel de
sensor als de AF-module zijn grotendeels
identiek aan het model van de voorganger.
Hetzelfde geldt voor de maximale burstsnelheid en de videofuncties. Het hart van de
dslm wordt gevormd door de 20-megapixel
beeldchip die we al kenden van het MFT-

vlaggenschip E-M1X en de E-M1 Mark II. Ook
deze twee modellen hadden een bereik van
ISO 64 tot ISO 25.600. De mechanische
sluiter is geërfd van de E-M1X: volgens de
fabrikant moet deze 400.000 foto’s kunnen
maken. De kortste sluitertijd van 1/8000
seconde laat zien dat de E-M1 Mark III professionele ambities heeft. Via de elektronische
sluiter is zelfs 1/32.000 seconde mogelijk en
dat kan ook stil. Wat betreft de beeldkwaliteit
boekt de nieuwe camera geen vooruitgang:
we zoeken letterlijk met een vergrootglas
naar verschillen tussen de foto’s van de E-M1
Mark II en de E-M1X. Het resultaat in het kort:
raw goed, jpeg niet. Meer over beeldruis,
resolutie en details lees je in het kader op de
volgende pagina.
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De Olympus OM-D E-M1 Mark III in lab en praktijk
Ruis: Als we alleen kijken naar de
meetwaarden van het lab voor het
beoordelen van de ruis, presteert de
E-M1 Mark III tot en met ISO 3200
goed tot zeer goed. Bekijk je echter de
testfoto’s van dichtbij, dan zul je al vanaf
ISO 1600 een zeer onrustig ruispatroon
opmerken.
Resolutie & details: Van de 2333
maximaal mogelijke lijnenparen per
beeldhoogte (lp/bh) in resolutiemeting
haalt de Olympus OM-D E-M1 Mark
III een maximum van ongeveer 1880
lijnenparen. Deze waarde blijft tot
en met ISO 3200 lekker constant.
Daarboven wordt de resolutie flink
lager. De weergave van fijne details
is over het hele ISO-bereik een stuk
minder, met maximaal 1445 lijnenparen
bij ISO 200. Het resultaat is dat de jpegfoto’s een wat fletse indruk maken.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO1600

De beeldstabilisatie is dan weer beresterk.
Olympus-camera’s maakten al eerder indruk
en de E-M1 Mark III is daarop geen uitzondering. De fabrikant belooft een stabilisatie
tot 7,5 diafragmastops en in de praktijk
zijn scherpe opnamen uit de hand met een
sluitertijd van 1/4 seconde nog te doen, zelfs
bij een brandpuntsafstand van ongeveer 80
millimeter. Dat is een prestatie die we eigenlijk maar met één woord kunnen omschrijven:
spectaculair!
De beweegbare sensor kan ook heel
doelgericht worden aangestuurd door de
camerasoftware: In de zogenaamde HighRes-modus beweegt de nieuwe TruePic
9-processor de sensor een beetje tussen
meerdere losse afbeeldingen. Deze foto’s
worden vervolgens gecombineerd tot een
foto met een hogere resolutie. Als je de
camera op een statief zet, dan kun je op deze
manier foto’s van 80 megapixels maken. Los
uit de hand haal je nog altijd 50 megapixels.
In de praktijk werkt deze modus verrassend
goed. Daar waar camera’s van andere fabrikanten worstelen met dubbelbeelden en
artefacten, slaagt de E-M1 Mark III erin om de
foto’s uitstekend samen te stellen.

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12.800

Stilstand is achteruitgang?
De burst-modus haalt een aangenaam
hoog niveau: tien foto’s per seconde met de
mechanische sluiter en achttien 18 foto’s
per seconde met de elektronische sluiter –
en dit alles met volledige AF-ondersteuning.

ISO 25.600

Daarmee kan deze allrounder voor de dag
komen. Als je de continue autofocus uitzet,
kun je zelfs tussen de vijftien en zestig foto’s
per seconde eruit persen. De serielengte
is bij hoge snelheid vrij krap; na vijftig keer
klikken heeft de buffer even een adempauze

Olympus O-MD E-M1 Mark III met M. Zuiko Digital 12-40mm f/2.8 | 50 mm (KB) | f/2.8 | 1/60 s | ISO 250

De E-M1 Mark III is op zijn best bij veel omgevingslicht, wanneer je de ISO laag kunt houden. De beeldstabilisatie biedt extra steun bij het fotograferen uit de hand.
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nodig. Voor foto’s bij hoge snelheid kun
je daarom beter de ‘Pro Capture’-modus
gebruiken. In deze modus slaat de camera
ongeveer dertig beelden op, een goede
halve seconde dus, nog voordat de sluiterknop volledig is ingedrukt. Helaas moet je
het dan stellen zonder continu-AF.
Over de autofocus gesproken: ook op dat
gebied is er weinig veranderd ten opzichte
van de voorganger en het topmodel van de
fabrikant. Gelukkig maar, want de 121-punts
hybride-AF werkt nog steeds heel nauwkeurig en snel. Je hebt de keuze uit de vooraf
ingestelde veldconfiguraties en aanpasbare
patronen. De gezichts- en oogherkenning
doen hun werk goed en leveren scherpe
portretfoto’s op.

Tot de sterren en verder
Naast de welbekende opties heeft de Olympus E-M1 Mark III ook een echt nieuwe functie
gekregen: de ‘Starry Sky AF’, een autofocus
voor de sterrenhemel. De camera maakt
daarvoor gebruik van een algoritme dat, naast
de gebruikelijke meetmethoden, ook rekening
houdt met het verschil in helderheid dat een
lichte ster produceert tegen een zeer donkere
achtergrond. De eerste testfoto’s waren alvast
overtuigend – je hoeft dus niet meer per se
over te schakelen naar handmatig scherpstellen bij nachtfotografie en hebt nu de keuze uit
snelheid of precisie.
Verder voorziet de Olympus E-M1 Mark III
in alle uitrusting die je maar kunt wensen.
inbegrepen zijn focus-stacking met interne
verwerking en een ingebouwd ND-filter dat
zowel voor stilstaande als bewegende beelden
beschikbaar is. De camera neemt video’s op
in C4K met 24 fps, UHD met 30 fps en Full
HD met maximaal 120 fps. Een hoofdtelefoon
en externe microfoon kun je inpluggen via de
3,5-mm-aansluiting. Al met al is de E-M1 Mark
III een nette update van zijn veelzijdige voorganger. En dat is waarschijnlijk ook meteen
het grootste nadeel, want de voorganger zal
over enkele maanden aanzienlijk goedkoper
aangeboden gaan worden. Maar momenteel is
de Olympus OM-D E-M1 Mark III is het prijsverschil van ongeveer 400 euro waard.

Compacte, lichte body, veel
functies en uitrusting, fantastische
beeldstabilisatie
Slecht gedetailleerde jpeg-foto’s
met veel ruis, zoekerresolutie mag
beter, korte serielengte

Prijs body (ca.)

Olympus
E-M1 Mark II

Olympus
OM-D E-M1 Mark III

Panasonic
Lumix DC-G9

1400 euro

1800 euro

1300 euro

Technische gegevens
Maximale resolutie

5184 x 3888 pixels

5184 x 3888 pixels

5184 x 3888 pixels

Effectieve pixels

20,2 miljoen

20,2 miljoen

20,2 miljoen

Sensor (type / grootte)

MOS / 17,3 x 13,0 mm

NMOS / 17,3 x 13,0 mm

NMOS / 17,3 x 13,0 mm

Lensvatting / cropfactor

Micro Four Thirds / 2-voudig

Micro Four Thirds / 2-voudig

Micro Four Thirds / 2-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeldstabilisatie

•/•

•/•

•/•

Zoeker (soort)

elektronisch

elektronisch

elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting 100 procent /
(omger. naar fullframe)
0,74-voudig

100 procent /
0,74-voudig

100 procent /
0,83-voudig

Display (grootte / resolutie)

3,0 inch / 1.037.000
subpixels

3,0 inch / 1.037.000
subpixels

3,0 inch / 1.040.000
subpixels

Display (touchscreen / kantelbaar)

•/•

•/•

•/•

Sluitertijden / bulb

1/32.000 – 60 s / •

1/32.000 – 60 s / •

1/32.000 – 60 s / •

Kortste flitstijd

1/250 s

1/250 s

1/250 s

ISO-bereik van - tot (zonder /
met uitbreiding)

200 – 6400 /
64 – 25.600

200 – 25.600 /
64 – 25.600

200 – 25.600 /
100 – 25.600

Witbalans

4 presets / met kelvinniveaus

4 presets / met kelvinniveaus

4 presets / met kelvinniveaus

Fotoformaten

JPEG, RAW, JPEG + RAW

JPEG, RAW, JPEG + RAW

JPEG, RAW, JPEG + RAW

Videoresolutie

2160 / 30 p

2160 / 30 p

2160 / 60 p

Video: handmatig diafragma /
ISO / focuspuntkeuze / AF-C

•/•/
•/•

•/•/
•/•

•/•/
•/•

Interne flitser / richtgetal /
flitsschoen

–/–/
•

–/–/
•

–/–/
•

Wifi / NFC / gps

• b/g/n / – / –

• b/g/n/ac / – / –

• b/g/n/ac / – / –

Opslagmedium (slot 1 / 2)

SDXC (UHS II) / SDXC

SDXC (UHS II) / SDXC

SDXC (UHS II) / SDXC

USB / HDMI-uitgang

3.0 / micro-HDMI

3.1 / micro-HDMI

3.0 / HDMI

Microfoon- / koptelefoonaansluiting

•/•

•/•

•/•

Accu / energie / prijs (ca.)

BLH-1 / 12,7 Wh /
ca. 80 euro

BLH-1 / 12,7 Wh /
ca. 80 euro

DMW-BLF19E / 13,4 Wh /
ca. 65 euro

Materiaal behuizing /stof- en
spatwaterdicht

Magnesiumlegering / •

Magnesiumlegering / •

Magnesiumlegering / •

Afmetingen (b x h x d)

134 x 91 x 69 mm

134 x 91 x 69 mm

137 x 97 x 92 mm

Gewicht body

574 g

583 g

660 g

Meetwaarden getest met ...

Olympus M.Zuiko 2.8/60

Olympus M.Zuiko 2.8/60

Leica DG Nocticron 1.2_42.5
mm Asf.

Resolutie in lijnenparen per
beeldhoogte bij ISO min / 400 /
800 / 1600 / 3200 / 6400

1891 / 1867 / 1817 /
1718 / 1717 / 1622 lp/bh

1885 / 1850 / 1860 /
1800 / 1756 / 1653 lp/bh

1860 / 1867 / 1773 /
1757 / 1686 / 1684 lp/bh

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij ISO min / 400 / 800 0,9 / 1,1 / 1,1 /
/ 1600 / 3200 / 6400
1,7 / 1,7 / 2,0 VN

0,9 / 1,1 / 1,0 /
1,6 / 1,5 / 1,7 VN

0,9 / 1,0 / 1,2 /
1,5 / 1,6 / 2,1 VN

Ruis in Visual Noise in print bij
ISO min / 400 / 800 / 1600 /
3200 / 6400

0,7 / 0,8 / 0,7 /
1,1 / 0,9 / 1,1 VN

0,6 / 0,7 / 0,7 /
1,0 / 0,8 / 0,8 VN

0,5 / 0,6 / 0,7 /
0,9 / 1,0 / 1,1 VN

Detailweergave in % bij ISO min
/ 400 / 800 / 1600 / 3200
/ 6400

82 / 80 / 77 /
77 / 76 / 73%

77 / 73 / 72 /
70 / 73 / 66%

92 / 94 / 96 /
92 / 92 / 88%

933 / 928 lp/bh

1050 / 1047 lp/bh

Resolutie video in lp/bh bij laagste / hoogste ISO
964 / 930 lp/bh
Ruis video in Visual Noise op
beeldscherm

1,0 / 0,9 VN

0,8 / 0,7 VN

1,3 / 0,8 VN

Inschakeltijd zonder autofocus

1,7 s

1,1 s

0,8 s

Seriesnelheid raw / jpeg

60 / 60 foto’s/s

56 / 60 foto’s/s

60 / 60 foto’s/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg

52 / onbeperkt

25 / 50

50 / 50

Aantal foto’s (min. / max.)

310 / 720

330 / 650

310 / 610

Aantal foto’s in Live View-modus
(min. / max.)

320 / 650

340 / 690

320 / 640

Beoordeling
Beeldkwaliteit

80

78

92

Uitrusting / bediening

86

92

96

Snelheid

96

92

100

Videokwaliteit

90

92

100

Puntentotaal

86

86

96
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