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(ca. 750 euro)

Fujifi lm X-A7 
De beeldkwaliteit van de X-A7 met een nieuw 
ontwikkelde sensor zonder X-Trans-technologie 
is uitstekend. Maar we ontdekken ook een 
belangrijke tekortkoming.

D
e systeemcamera Fujifi lm X-A7 ziet 

er fraai uit, met subtiel afgeronde 

randen en oppervlakken die prettig 

aanvoelen. De bediening moet het 

doen met slechts vier knoppen aan de achter-

zijde, een moduswiel en twee draaiknoppen 

aan de bovenzijde van de camera. Daarnaast 

heeft de camera een handige focusjoystick 

en een groot 3,5-inch touchscreen. Dit toestel 

lijkt geknipt voor vloggers. En dat terwijl de 

camera niet beschikt over de highlight van 

zijn grotere zustermodellen: de krachtige 

X-Trans-sensor. Die is vervangen door een 

nieuwe APS-C-beeldchip, die wat betreft de 

beeldkwaliteit verbluffend goede resultaten 

oplevert. En toch eindigt dit spiegelloze model 

slechts in de middenmoot, wat uiteindelijk ook 

te wijten is aan de sensor.

Maar laten we beginnen bij de sterke punten 

van de Fujifi lm X-A7. Het grote, 180 graden 

naar voren uitklapbare touchscreen met een 

16:9-verhouding heeft 2,76 miljoen pixels. Die 

zorgen ervoor dat de weergave aan resolutie 

nooit gebrek heeft. Ook bij direct zonlicht is 

het display goed te bekijken, en dat is nodig 

ook, want de Fujifi lm X-A7 heeft geen geïn-

tegreerde zoeker. Hij beschikt wel over een 

opklapfl itser met richtgetal 5,7 bij ISO 200. 

Dat is voldoende om in ieder geval van dichtbij 

voor wat extra licht te zorgen. Verder valt de 

compacte, 320 gram lichte body in de smaak. 

Meer toetsen en wieltjes heb je ook eigenlijk 

niet nodig, aangezien het bedienen van de 

functies meestal net zo gemakkelijk en snel 

via het touchscreen gaat.

Goede beeldkwaliteit, 
matige snelheid
Het hart van de systeemcamera wordt 

gevormd door een 24-megapixel APS-C-

sensor met klassiek Bayer-kleurfilter. In 

ons testlab haalt deze beeldchip indruk-

wekkende resultaten, want zelfs bij weinig 

omgevingslicht en hoge ISO-waarden 

leveren de foto’s van de Fujifilm X-A7 veel 

details en weinig ruis op. Daar kunnen zelfs 

Accu
De accu van het type 
NP-W126S met 1260 
mAh levert genoeg 
stroom voor ongeveer 
500 foto’s. Schiet 
je met fl itser, dan 
halveert dit aantal.

Kitlens
De 3-voudige zoom XC 
15-45 mm f/3.5–5.6 OIS 
PZ is vervaardigd uit 
kunststof en levert een 
solide fotokwaliteit.

Display
De ophanging maakt het 
mogelijk om het grote 3,5-
inch display uit te klappen 
en naar voren te draaien.

Aansluitingen
Wat de aansluitingen 
betreft is de X-A7 karig: je 
moet het doen met usb-c 
en micro-hdmi.

Natuurlijk beschikt 
de X-A7 ook over de 
bekende fi lmfi lters 
van Fujifi lm.
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Fujifilm X-A7

Prijs ca. 710 euro

Technische gegevens

Maximale resolutie 6000 x 4000 pixels

Effectieve pixels 24,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,5 x 15,7 mm

Lensvatting / cropfactor Fujifilm X / 1,5-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeldsta-
bilisatie

– / •

Zoeker (soort) –

Dekking zoekerbeeld / vergroting 
(omger. naar fullframe)

– / –

Display (grootte / resolutie) 3,5 inch / 
2.760.000 subpixels

Display (touchscreen / kan-
telbaar)

• / •

Sluitertijden / bulb 1/32.000 – 30 s / •

Kortste flitstijd 1/180 s

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

200 – 12.800 / 
100 – 51.200

Witbalans 1 preset / met kelvinniveaus

Fotoformaten JPEG, RAW, JPEG + RAW

Videoresolutie 2160 / 30 p

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

• / • / 
• / •

Interne flitser / richtgetal / 
flitsschoen

• / 6 / 
–

Wifi / NFC / gps • b/g/n / – / –

Opslagmedium (slot 1 / 2) SDXC 
(UHS I) / –

USB / HDMI-uitgang 2.0 / micro-HDMI

Microfoon- / koptelefoon-
aansluiting

• / –

Accu / energie / prijs (ca.) NP-W126S / 9,1 Wh / 
ca. 45 euro

Materiaal behuizing /stof- en 
spatwaterdicht

Aluminium / polycarbo-
naat / 
–

Afmetingen (b x h x d) 119 x 68 x 41 mm

Gewicht body 329 g

Meetwaarden (getest met Fujifilm XF 1.4/35)

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

2092 / 2075 / 2044 / 
2019 / 2043 / 1960 lp/bh

Ruis in Visual Noise op het beeld-
scherm bij ISO min / 400 / 800 
/ 1600 / 3200 / 6400

1,4 / 1,6 / 1,7 / 
1,8 / 2,1 / 2,5 VN

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

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

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

85 / 84 / 80 / 
79 / 81 / 75%

Resolutie video in lp/bh bij laag-
ste / hoogste ISO 962 / 921 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op 
beeldscherm 0,7 / 0,5 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 1,6 s

Seriesnelheid raw / jpeg 6,8 / 6,2 foto’s/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 6 / 11

Aantal foto’s (min. / max.) 230 / 470

Aantal foto’s in Live View-modus 
(min. / max.) 230 / 470

Beoordeling

Beeldkwaliteit 94

Uitrusting / bediening 66

Snelheid 40

Videokwaliteit 76

Puntentotaal 76

sommige dure fullframe camera’s een puntje 

aan zuigen.

Wat echter helaas een niet zo fi jne indruk 

achterlaat, is de ondermaatse snelheid van 

de camera. Ondanks talrijke handige functies, 

zoals een ogen- en gezichtsautofocus en over 

de heel sensor verdeelde fasedetectie-  AF-

punten, laat de snelheid bij het indrukken van 

de ontspanknop te wensen over. De duidelijk 

merkbare ontspanvertraging zorgt er in 

het ergste geval voor dat je het onderwerp 

niet meer op het juiste moment vastlegt. En 

ook bij snelle series verwachten we meer. 

Dee X-A7 haalt wel ongeveer zes foto’s per 

 seconde, maar na zes raw-foto’s of 11 jpegs is 

het gedaan met de pret.

Bijna alles erop en eraan
Wat betreft de uitrusting hebben echter weinig 

te klagen: met het grote lichtgevoeligheids-

bereik van ISO 100 tot ISO 51.200 pas je je 

eenvoudig aan elke lichtsituatie aan en de 

kortste sluitertijd van 1/32.000 seconde met 

elektronische en indien nodig stille sluiter vangt 

zelfs de snelste onderwerpen. Video neem je op 

in UHD-resolutie, maar het ontbreekt de X-A7 

aan geschikte aansluitingen voor een microfoon 

of zelfs een koptelefoon. Dus als je niet op zoek 

bent naar een snel toestel of professionele 

video-opnamen, maar wel een goede beeldkwa-

liteit, is de Fujifi lm X-A7 misschien iets voor jou.

Ruis: De Fujifi lm X-A7 heeft 
de ruis erg goed onder 
controle. Zelfs bij ISO 3200, 
oftewel bij opnamen bij weinig 
licht, is de luminantieruis 
slechts een miniem beetje 
meer uitgesproken dan bij 
ISO 200. Pas bij ISO 12.800 
heeft de ruis zichtbaar 
invloed op de resultaten en 
wordt het storend – al met al 
een uitstekende prestatie.

Resolutie en details: Ook 
zonder X-Trans-sensor scoort 
de Fujifi lm X-A7 wat betreft 
de details en resolutie. Bij 
laatstgenoemde meten we 
bij ISO 200 een zeer sterke 
2092 van de 2400 mogelijke 
lijnparen per beeldhoogte. De 
systeemcamera duikt pas bij ISO 
6400 onder de grens van 2000 
lijnparen – indrukwekkend! Ook 
wat betreft de weergave van fi jne 
details maakt de camera indruk. 
Over de hele linie tot en met 
ISO 3200 levert de Fujifi lm X-A7 
puike resultaten.

ISO 200 ISO 800 ISO 1600 ISO 6400

De Fujifi lm X-A7 in lab en praktijk

Alternatief: Fujifi lm X-T30. Voor 

slechts ongeveer honderd euro 

meer heb je de licht afgeslankte 

versie van het huidige topmodel 

van de fabrikant.

Prima beeldkwaliteit over het hele 

ISO-bereik, omvangrijke uit-

rusting, Fujifi lm-fi lters

Langzame autofocus, mager 

aantal foto’s in serie, geen micro-

foonaansluiting

Systeemcamera
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