
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

OM SYSTEM OM-1
Met de OM System OM-1 presenteert OM Digital Solutions na de afsplitsing van het merk Olympus de eerste 

MFT-camera onder de nieuwe naam. En maakt daarmee gelijk een groot statement!   

Toen fabrikant Olympus vorig jaar 
afstand deed van zijn fotografie- 
afdeling, vroegen veel Olympus- 

fotografen zich af wat er zou gaan gebeu-
ren. En toen het nieuw opgerichte OM 
Digital Solutions de afdeling overnam en 
direct een krachtige nieuwe MFT-camera 
aankondigde, keken de fans reikhalzend 
uit naar dit nieuwe begin. Met de offici-
ele lancering van de OM-System OM-1 is 
er een eind gekomen aan het lange wach-
ten. Deze nieuwe camera overtreft zelfs 
het vorige vlaggenschip van Olympus, de 
OM-D E-M1X.

Wanneer je de OM-1 voor het eerst in je 
handen houdt, zul je misschien verrast zijn 
door het grote ‘Olympus’-logo op de voor-
kant van de behuizing. Olympus had toch 
voorgoed afscheid genomen van zijn foto-

divisie? Maar volgens OM Digitial Soluti-
ons zal dit de laatste camera zijn met het 
kenmerkende logo erop. En de reden daar-
voor is een historische. De OM-System 
OM-1 is namelijk gebaseerd op de Olym-
pus OM-1, die zo’n vijftig jaar geleden door 
Yoshihisa Maitani werd ontwikkeld. Het 
Olympus- logo onderstreept dit eerbetoon 
en herinnert aan deze kleinste en lichtste 
fullframe slr van zijn tijd.

Betere beelden bij ISO 3200
De nieuwe OM-1 zet deze traditie overi-
gens voort. Het is namelijk een zeer com-
pacte camera van zo’n 600 gram met een 
zeer goede weerbestendigheid dankzij de 
IP53- bescherming tegen stof en spat water. 
Bovendien is de camera bestand tegen 

vorst en zelfs bij een temperatuur van -10 
graden Celsius nog altijd uitstekend te 
gebruiken. 

Aan de binnenkant van de OM-1 heeft 
OM Digital Solutions de nieuwste techni-
sche snufjes verwerkt. Zo zit er een nieuw 
ontwikkelde 20-megapixel sensor in en 
een nieuwe Truepic-X beeldprocessor die 
volgens de fabrikant drie keer sneller is 
dan zijn voorganger. De geoptimaliseerde 
combinatie van sensor en processor levert 
verschillende voordelen op. De OM-1 biedt 
bijvoorbeeld naast een maximale ISO-
waarde van 25.600 voor het eerst ook een 
uitbreiding naar ISO 102.400. De OM-D 
modellen E-M1X en E-M1 Mark III kwamen 
niet verder dan ISO 25.600. Bovendien zien 
we ook een prestatieverhoging in de geme-
ten beeldkwaliteit. De maximaal gemeten 

PERSONALISEREN
Aan de twee knoppen aan de voorkant kun je, net 
als aan nog een paar andere knoppen, in het menu 
verschillende camerafuncties toewijzen. 

FLITSER
In de studio kun je 
ook een bekabelde 
fl itser aansluiten op 
de OM-1.

OBJECTIEF
De nieuwe OM-system 
serie is volledig com-
patibel met alle MFT- 
lenzen die tot nu toe 
onder het merk Olym-
pus zijn verschenen. 

ROBUUST
Het OM-systeem 
is voorzien van 
beschermings-
klasse IP53 en 
daarmee stof- 
en spatwater-
dicht.
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GOEDE ERGONOMIE
Dankzij de grote handgreep ligt 
het OM-systeem zeer prettig in de 
hand.
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  OM System OM-1 met M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4 PRO | 90 mm (KB) | f/6.3 | 1/100 s | ISO 200

resolutie blijft op hetzelfde niveau als die 
van de Olympus E-M1X en E-M1 Mark III 
(wat wordt veroorzaakt door het feit dat 
de resolutie van de OM-1 sensor met 20 
megapixel onveranderd is gebleven). De 
zichtbare scherpte op het beeldscherm 
is bij hogere ISO-waarden echter bedui-
dend beter. Dit wordt tevens bevestigd 
door onze nieuwe vMTF1- metingen, die 
de scherpte van een beeld meten, reke-
ning houdend met de kenmerken van het 
menselijk oog. Maar ook door onze visu-
ele beoordeling van het beeld in de 100 
procent- weergave op het beeldscherm. 
Vooral bij ISO 3200 laten de beelden van 
de OM-1 een betere scherpte zien dan bij-
voorbeeld de Olympus E-M1 Mark III. Aan 
de andere kant ontstaat er op de foto’s van 
de OM-1 vanaf ISO 1600 wat meer ruis. 

De snelste in de test
Naast de verbeterde beeldverwerking laat 
de nieuwe Truepic-X beeldprocessor vooral 
qua snelheid zien waartoe hij in staat is. 
De OM-1 kan opnamen maken tot 120 
beelden per seconde bij volledige resolu-
tie. Een topwaarde, weliswaar met twee 
beperkingen. Ten eerste stelt de camera 
in de zogeheten SH1-modus alleen scherp 
op de eerste foto. Ten tweede worden de 
120 beelden per seconde alleen gehaald 
als het maximaal aantal foto’s in het menu 
van de SH1-modus staat ingesteld op 50. 
Schakel je die beperking uit, dan geeft de 
camera wel 120 fps aan en neemt hij zo’n 
92 foto’s in een serie. Onze lab-meting laat 
zien dat de camera na ongeveer vijftig beel-
den langzamer wordt. Met andere woor-
den: de OM-1 is zeer snel in SH1 modus, 
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praktijk kon testen. Hij vertelt over 
zijn eerste ervaringen. 
www.geh-photo.org

Je hebt met de OM-1 vliegende 
vogels gefotografeerd. Hoe tevre-
den ben je met de prestaties van 
de autofocus?  
De AF is zeer snel en nauwkeurig. 
Ik werk voornamelijk met de C-AF + 
TR (tracking) en activeer de vogel-
detectie. Ik had de C-AF gevoe-
ligheid op +1 gezet en de trigger-
prioriteit geactiveerd. Bij dit soort 
foto's werk ik altijd met de stille 
serie modus op 15 tot 20 foto's per 
seconde en met een sluitertijd van 
zo'n 1/1000 tot 1/2000 s. Bij een 
onrustige achtergrond of veran-
derende contrastverhoudingen is 
de kans op een scherpe foto met 
vogeldetectie aanzienlijk hoger. 
Bij het tracken houdt de autofocus 
het lang vol en raakt nauwelijks af -
geleid.

Bij dierenfotografie schiet je veel 
vanuit de hand. Hoe goed vind je 
de beeldstabilisatie van de OM-1? 
Mijn soort fotografie heeft veel met 
beweging te maken. Daarom houd 
ik van de flexibiliteit die je hebt 
 zonder statief. Sinds de M1X werk 
ik bijna uitsluitend vanuit de hand. 
De stabilisatie werkt vooral goed 
met de PRO-telelenzen, die Sync-AF 
ondersteunen. Tijdens het  testen 
heb ik meestal met de M.Zuiko 
 Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x 
IS PRO gefotografeerd. Dit is mijn 
 allround-lens voor vogels en dieren. 

Wat zijn je persoonlijke hoogte-
punten van de OM-1?  
Zeker de snelheid van de autofo-
cus, de beeldkwaliteit met het hoge 
dynamische bereik, de beperkte 
hoeveelheid ruis en uiteraard 
de verbeterde vogel- en dieren- 
detectie. Ik vind het ook top dat 
het mogelijk is om vanuit de hand 
 opnamen te maken met een sluiter-
tijd van enkele seconden.

De OM System OM-1 levert bij lage 
ISO-waarden een goede scherpte 

met veel details.
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Ruis 
De nieuwe stacked 
BSI-sensor zorgt er 
samen met de Truepic-X 
beeldprocessor voor dat 
de zichtbare ruis op de 
monitor van ISO 1600 tot 
en met ISO 3200 op een 
acceptabel niveau blijft. 
Vanaf ISO 6400 ontstaat 
er meer ruis en treedt 
de software matige 
ruisonder drukking in 
werking, wat resulteert 
in minder details.

Resolutie en details
De OM-1 haalt bij de 
laagste ISO-waarde 
een resolutie van 1634 
lijnenparen per beeld-
hoogte (lp/bh). Dat is 
net iets lager dan de 
Olympus OM-D E-M1 
Mark III, die 1675 lp/bh 
haalt, maar net hoger 
dan vlaggenschip 
E-M1X, die 1543 lp/
bh haalt. De zichtbaar 
betere scherpte van 
de OM-1 bij ISO 3200 
bevalt ons uitstekend en 
wordt bevestigd door 
onze nieuwe vMTF1- 
metingen.

maar hij schiet maar een halve seconde op 
deze hoge snelheid. Je hebt dus een goede 
timing nodig om op het juiste moment af 
te drukken. 

Als je de continue scherpstelling (AF-
C) wilt gebruiken en met lange series wilt 
werken, kun je ofwel overschakelen naar 
de SH2 seriemodus die met elektronische 
sluiter tot vijftig beelden per seconde in 
volledige resolutie haalt, ofwel de mechani-
sche sluiter gebruiken en fotograferen met 
tien beelden per seconde. Voor de snelle 
SH2-modus geldt één beperking. De 50 fps 
met AF-C haalt de OM-1 momenteel alleen 
met een beperkt aantal lenzen, zoals de 
M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II. 
Met de meeste lenzen haal je 25 beelden per 
seconde. Maar zelfs deze snelheid zal over 
het algemeen absoluut voldoende zijn.

  

Uitstekende uitrusting
Wat betreft de uitrusting gaat de fabrikant 
met de OM-1 tot het uiterste. De beeld-
stabilisatie op de sensor kan tot acht stops 
compenseren wanneer we een lens met 
Sync AF-ondersteuning gebruiken. In de 
praktijktest gebruikten we met een niet-ge-
stabiliseerde M.Zuiko Digital ED 12-45mm 
f/4 PRO. Daarmee waren we nog steeds in 
staat om een zeer goede zeven stops te 
compenseren. De handige ‘freehand assis-
tent’ helpt om de camera zelfs tijdens 
de donkere fase, die optreedt tijdens de 
belichting, stabiel te houden. De camera 
toont een grijs kader met een klein vakje in 
het midden dat heen en weer beweegt wan-
neer je de ontspanknop half of helemaal 

NIEUW MENU
OM Digital Solutions heeft het menu van de vorige OM-D camera’s van Olympus 
volledig herzien. Het nieuwe ontwerp doet denken aan het menu van Canon.

TWEE KAARTSLOTS
De OM System OM-1 heeft twee SDXC-
kaartslots die beide de snelle UHS-II standaard 
ondersteunen.

JOYSTICK
Het joystickje vereenvoudigt de 
bediening. Je kunt het bijvoorbeeld 
gebruiken om een focuspunt te kie-
zen of door de menu’s te navigeren. 

ISO 200 ISO 800 ISO 6400 ISO 12.800
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VERGELIJKING

De snelste in de test, zeer 
goede stabilisatie, hoge reso-
lutie, sterke objectherken-
ning, C4K-video’s, slow 
motion

Weergave van details bij 
hoge ISO, vanwege usb-op-
laadfunctie geen extra  
oplader

OM Digital Solutions heeft met 
de OM System OM-1 een indruk-
wekkende camera afgeleverd. 
Het is een snelle camera met een 
uitstekende uitrusting. De eff ec-
tieve beeld stabilisatie, de snelle 
autofocus met geoptimaliseerde 
objectherkenning en het fi lmen 
in C4K, maken van de lichte en 
robuuste OM-1 een top all-rounder.

“Een snelle camera die 
wordt geleverd met veel 
extra’s – een uitstekende 
dslm.”

C O N C L U S I E

indrukt. Wanneer het vakje tijdens het foto-
graferen binnen het kader blijft, dan wor-
den trillingen naar alle waarschijnlijk goed 
gecompenseerd. Bovendien kun je dankzij 
de beweeglijke  sensor hoge resolutie foto’s 
van 80 megapixel maken vanaf een statief, 
en van 50 megapixel vanuit de hand. Er 
worden dan twaalf beelden samengevoegd 
tot één foto met hoge resolutie. In de prak-
tijk kan dit zonder meer leiden tot bedui-
dend minder ruis. 

Een ander hoogtepunt van de OM-1 is 
de Cross-quad pixel AF met 1053 cross 
AF-punten, objectdetectie voor onder 
andere vogels en raceauto’s, en een video-
modus voor C4K-video’s met 60p en 10 bit. 
In full-hd kun je slow-motion video’s met 
240 fps filmen.

OM System 
OM-1

Olympus 
OM-D E-M1 Mark III

Prijs body (ca.) 2200 euro 1650 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5184 x 3888 pixels 5184 x 3888 pixels

E� ectieve pixels 20,2 miljoen 20,2 miljoen

Sensor (type / grootte) MOS / 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

Beeldstabilisatie / compensatie ● / 8,0 EV ● / 7,5 EV

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 0,74-voudig 100 procent / 0,74-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.620.000 subpixels 3,0 inch / 1.037.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/32.000–60 s / ● 1/32.000–60 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/250 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 200–25.600 / 80–102.400 200–25.600 / 64–25.600

Fotoformaten JPEG, RAW, RAW+JPEG JPEG, RAW, RAW+JPEG

Seriensnelheid
(max. / met AF-C / met AF-S)

120 / 10 / 120
foto's per seconde

60 / 18 / 60
foto's per seconde

Maximale videoresolutie / slow-motion 2160 (60p) / 1080 (240 fps) 2160 (24p) / 1080 (120 fps)

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Video: raw / vlak beeldprofi el /
beeldstabilisatie

━ / OM-Log 400 / 
op de sensor

━ / OM-Log 400 / 
op de sensor

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● / ● ● / ●

Wifi  / Bluetooth / gps ● b/g/n/ac / ● / ━ ● b/g/n/ac / ● / ━

Opslagmedium (slot 1 / 2) SDXC (UHS II) / SDXC SDXC (UHS II) / SDXC

USB / hdmi-uitgang 3.0 / micro-hdmi 3.1 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie BLX-1 / 16,4 Wh BLH-1 / 12,7 Wh

Stof- en spatwaterdicht ● ●

Afmetingen (b x h x d) 139 x 92 x 73 mm 134 x 91 x 69 mm

Gewicht body 599 g 583 g

MEETWAARDEN getest met  Olympus M.Zuiko 60mm f/2.8 Olympus M.Zuiko 60mm f/2.8

Resolutie 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

1634 / 1602 / 1539 / 1553 / 
1492 / 1453 / 1395 lp/bh

1675 / 1665 / 1640 / 1617 / 
1519 / 1434 / 1342 lp/bh

Waarneembare scherpte op het beeld-
scherm (vMTF1) 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

80 / 78 / 76 / 77 /
76 / 79 / 79%

68 / 68 / 66 / 67 /
61 / 61 / 53%

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm  
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

1,1 / 1,4 / 1,8 / 2,1 / 
2,2 / 2,5 / 2,6 VN

1,0 / 1,3 / 1,3 / 1,7 / 
1,6 / 1,9 / 2,3 VN

Ruis in Visual Noise in print 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 
0,9 / 1,0 / 1,3 VN

0,7 / 0,9 / 0,9 / 1,1 / 
0,8 / 1,1 / 1,2 VN

Detailweergave in %  
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

84 / 85 / 85 / 79 / 
80 / 79 / 63%

74 / 77 / 81 / 79 / 
73 / 76 / 67%

Resolutie video bij lage ISO 1059 lp/bh 933 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 1,0 / 0,8 VN 0,8 / 0,7 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 119,5 / 119,5 foto's/s 56 / 60 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 50 / 50 25 / 25

Aantal foto’s zoeker (min. / max.) 350 / 610 330 / 650

Aantal foto’s Live View (min. / max.) 380 / 750 340 / 690

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 80 76 
Uitrusting / bediening 98 94 
Snelheid 100 88 
Videokwaliteit 94 86 

PUNTENTOTAAL 92 86
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