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Olympus

OM-D E-M5 Mark III
Cena: 5390 zł / 8590 zł1

Rozdzielczość: 5184 x 3888 pikseli
Matryca: 13,0 x 17,3 mm (MFT)
Obiektyw: 12–40 mm f2.8 Pro
Wymiary: 13,2 x 8,5 x 13,5 cm

skrócone
wyniki testu
Jak dobra jest jakość zdjęć?

28% Bardzo ostre i szczegółowe

5,0
5,0

Jak dobre są zdjęcia przy słabym świetle?

24% Utrata ostrości przy słabym świetle

4,3

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym szczegółowe, ostre, minimalnie ciemne,
minimalne szumy
Test laboratoryjny: szczegółowość / ostrość
1815 / 1283 pary linii
Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą / lampa
błyskowa (zasięg przy ISO 100)
Test laboratoryjny (ISO 1600): szczegółowość / ostrość
Test laboratoryjny (ISO 6400): wierność kolorów / ostrość

szczegółowe, ostre, minimalnie ciemne,
minimalne szumy obrazu / 4,64 metra
1550 / 491 par linii
1334 / 293 pary linii

Jak dobra jest jakość wideo?

5,0
4,6

4,2
3,9

5,0
5% Dobry obraz, dźwięk trochę głuchy
Test wizualny: ocena nagrania wideo
naturalnie, ostro, szczegółowo, szybki autofocus 5,0
5,4
Test laboratoryjny: szczegółowość / maksymalna rozdzielczość 756 par linii / 3840 x 2160 pikseli (4K)
4,7
Test akustyczny: ocena nagrania wideo
lekko głuchy, nieco pusty dźwięk
4,9
Jak łatwa jest obsługa?
20% Bardzo szybka reakcja autofocusu
5,6
Opóźnienie migawki (dużo / mało światła)
0,10 sekundy / 0,16 sekundy
4,8
Obsługa: elementy obsługi / menu
łatwo zrozumiałe / trochę nieprzejrzyste
5,2
Jak dobre jest wyposażenie?
23% Ze stabilizacją w aparacie
5,3
Wizjer: rozdzielczość / powiększenie / diopter
2,36 megapiksela / 0,68-krotne /
konfigurowalny
5,1
Szybkość zdjęć seryjnych
8,3 klatki na sekundę
5,3
Skuteczność stabilizatora obrazu (wbudowany)
2,8 / 3,3 / 3,7 stopnia przesłony (tak)
GPS / Wi-Fi / funkcje aplikacji / Bluetooth
manualnie w aplikacji / tak / trochę mało / tak 4,9
Łącza / ładowanie przez USB
micro-USB, HDMI, mikrofon, lampa, pilot / tak 5,5

jakość
1

bardzo dobra 4,8

Cena body / z przetestowanym zoomem. Ceny rynkowe Komputer Świat ustalił w porównywarkach cenowych.
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