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Compactcamera

DISPLAY
Het 3,0-inch touch-
screen kan tot 180 
graden naar boven 
of 90 graden naar 
beneden worden 
uitgeklapt.

ZOEKER
Wanneer je de heldere 
zoeker met 2,4 miljoen 
pixels uitschuift, wordt 

de camera automatisch 
ingeschakeld.

MICROFOON
Eindelijk heeft 

een camera uit 
de RX100-se-

rie een 3,5mm 
microfoonaan-

sluiting, Ideaal voor 
vloggers.

ACCU
De NP-BX1 accu met 
1240 mAh is goed 
voor zo‘n 300 foto‘s. 
Dat had zeker wel wat 
meer mogen zijn.

ISO 100 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.800

De Sony RX100 VII probeert potentiële kopers voor 
zich te winnen met een snelheid die we kennen van 
de Alpha 9.  We onderzoeken of het hier om een 
standaardontwikkeling van de serie gaat, of om een 
regelrechte revolutie.

Sony Cyber-Shot RX100 VII
(ca. 1300 euro)

W
anneer je naar het uiterlijk van 

de zevende generatie van de 

Sony Cyber-Shot RX100 kijkt, 

zie je niet direct iets nieuws 

onder de zon. Bij elke nieuwe versie zagen 

we tot dusver nieuwe praktische features en 

functies, maar deze keer beloofde de fabri-

kant een hele reeks aan nieuwe uitrustingen.

De camera is net als al zijn voorgangers 

compact en met 300 gram aangenaam licht, 

zodat je de creatieve camera altijd nog wel 

ergens kwijt kunt in je reisbagage. De knop-

pen en instelwieltjes zijn zeer goed gepositio-

neerd. Ook wanneer je grote handen hebt, is 

de bediening eenvoudig.

Aan de voorkant zit het ingebouwde 

zoomobjectief, dat omgerekend naar klein-

beeld een brandpuntbereik van 24 tot 200 

millimeter heeft. Dankzij het diafragma van 

f/2.8 in groothoek en f/4.5 in zoomstand, 

kun je onderwerpen desgewenst voor een 

onscherpe achtergrond vastleggen. Direct 

achter het objectief met beeldstabilisatie zit 

de bekende, maar verbeterde sensor van 1 

inch en een resolutie van 20 megapixel. 

Aan de bovenkant zit een kleine uitklap-

flitser met richtgetal 5,9 voor het belichten 

van onderwerpen op korte afstand. Direct 

daarnaast zit de praktische en uitschuifbare 

zoeker. Met een resolutie van 2,4 miljoen 

pixels geeft deze zoeker de onderwerpen 

bijzonder scherp weer. Vooral in situaties 

met veel licht zouden we de kleine zoeker 

niet willen missen, want het beeld van het 

3 inch touchscreen is in direct zonlicht niet 

goed zichtbaar. Via het touchscreen door de 

uitgebreide menu’s navigeren gaat helaas 

nog steeds niet. Maar de autofocus reageert 

op gebaren en onderwerpen kun je met een 

vingertik gemakkelijk blijven volgen.

Compact van buiten,  
groots van binnen
De functie, die Sony realtime tracking AF 

noemt, werkt bijzonder goed. De in totaal 357 

fasen- en 425 contrast- AF-punten dekken 

zo’n 70 procent van de sensoroppervlakte af. 

Dankzij deze configuratie is het mogelijk om 

ook snel en nauwkeurig op een onderwerp 

aan de rand van het beeld scherp te stellen. 

Bovendien is er een ogen-af voor zowel mens 

als dier, die zijn werkt doet bij het maken 

van foto’s en video’s. In combinatie met een 

nieuwe beeldprocessor en een vernieuwde 

beeldchip, maakt de camera tot 20 foto’s per 

seconde inclusief autofocus. Dit zijn presta-

ties die tot nog toe alleen het vlaggenschip 

Alpha 9 tevoorschijn kon toveren. Alleen 

de langzame UHS-I-standaard van het 

sd-kaartslot is een minpuntje: het duurt 

ongeveer twee minuten voordat de 150 

seriefoto’s op de kaart zijn opgeslagen. 

Maar de RX100 VII is dan ook niet ontwor-

pen voor professionele sportfotografen.

Vloggers
Vloggers zullen blij zijn met de nieuwe 

3,5mm microfoonaansluiting, ook al is er 

geen flitsschoen waar je een microfoon op 

kunt monteren. Wil je de microfoon niet 

met de hand vasthouden, dan kun je een 

optionele greep kopen voor zo’n 120 euro. 

Maar dat is dan ook het enige nadeel aan 

het filmen met de RX100 VII. De camera 

neemt uhd-video’s op met 30 fps en hd-vi-

deo met 120 fps. Verder heeft de camera 

S-Log-beeldprofielen, hogesnelheidsop-

namen tot 1000 fps, slow-motion inclusief 

autofocus en een 4k hdr-modus. Praktisch 

alles wat vloggers zich maar kunnen wensen. 

De Sony RX100 in test en praktijk
Ruis
Deze Sony heeft 
storende pixels 
zeer goed in de 
hand. Tot ISO 1600 
levert de camera 
aangenaam hel-
dere foto’s. Vanaf 
ISO 6400 ontstaat 
er ruis, die je ook 
zonder vergroot-
glas kunt zien. 
Zelfs bij ISO 12.800 
ontstaat er een ver-
gelijkbaar patroon. 
De softwarematige 
correctie zorgt 
ervoor dat details 
duidelijk verbleken.

Scherpte en details
Wat betreft resolutie scoort 
de camera uitstekend: bij 
ISO 100 meten we 1830 
van de 2189 lijnenparen per 
beeldhoogte (lp/bh) – zo’n 
83 procent van het theore-
tisch maximum. Tot en met 
ISO 800 levert de RX100 VII 
mooie, scherpe foto’s. Zelfs 
bij ISO 1600 scoort de came-
ra nog 76 procent, een uitste-
kende prestatie. Ook prima is 
dat de resolutie in de hoeken 
vergelijkbaar constant blijft. 
Pas vanaf ISO 3200 wordt 
de software matige correctie 
steeds duidelijker zichtbaar. 
Desondanks respect voor 
deze prestatie!

Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Prijs (ca.) 1300

Technische gegevens

Maximale resolutie 5472 x 3648 pixels

Effectieve pixels 20 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 1 inch

Beeldstabilisatie objectief

Zoeker / flitser / flitsschoen elektronisch / • / –

Display (grootte / 
resolutie)

3,0 inch /  
921.600 subpixels

Touchscreen / kantelbaar • / •

Optische zoom 8-voudig

Brandpuntsafstand (Kleinbeeld) 24 – 200 mm

Lichtsterkte objectief f/2.8 – 4.5

Belichtingsmodi P/A/S/M • / • / • / •

Sluitertijd / bulb 30 – 1/32.000 s / •

ISO-Bereik (zonder /  
met uitbreiding)

100 – 12.800 /  
64 – 25.600

Fotoformaten RAW+JPEG

Video-resolutie 2160 / 30p 
1080 / 120p 
720 / 60p

Video: handmatig diafragma/ ISO 
/ AF-punt kiesbaar / AF-C / zoom

• / • / • / • / •

WLAN / NFC / GPS / Bluetooth • (b/g/n) / • / – / •

Opslagmedium SDXC

USB / HDMI micro-USB / micro-HDMI

Opladen via USB •

Microfoon- / koptelefoonaan-
sluiting

– / –

Accu-type / prijs (ca.) NP-BX1 / 30 euro

Afgedicht / waterdicht – /  –

Afmetingen / gewicht 102 x 58 x 43  mm / 300 g

Meetwaardes

Resolutie in groothoek  
(centrum / hoeken) ISO min, 
ISO 400, 
ISO 800, 
ISO 1600

1830 / 1696 lp/bh 
1762 / 1635 lp/bh 
1371 / 1380 lp/bh 
1314 / 1274 lp/bh

Resolutie in zoom 
(centrum / hoeken)  ISO min 1494 / 1460 lp/bh

Ruis op monitor (VN1) 
ISO min / 400 / 800 / 1600 1,4 / 1,8 / 2,1 / 2,2 VN

Ruis in print (VN3) 
ISO min / 400 / 800 / 1600 0,9 / 1,1 / 1,3 / 1,3 VN

Detailweergave bij 
ISO min / 400 / 800 / 1600 85 / 90 / 83 / 83 %

Vertekening 
(groothoek / zoom) -0,14 / -0,08 %

Vignettering  
(groothoek / zoom) 0,41 / 0,65 diafragmastops

Chromatische aberratie 
(groothoek / zoom) 0,9 / 0,9 pixels

Inschakeltijd (tot eerste foto) 1,5 s

Ontspanvertraging met autofocus  
(groothoek / zoom) 0,19 / 0,22 s

Tijd tussen twee foto’s 0,5 s

Gemiddelde accuduur 280 foto’s /  
72 videominuten

Beoordeling

Beeldkwaliteit 1,0 

Uitrusting / bediening 1,2 

Snelheid 1,2 

Puntentotaal 1,1

Uitstekende autofocus, hoge snel-
heid, zeer goede beeldkwaliteit

Matige accu, langzaam sd-slot, 
menu zonder touchbediening.


