
(Prijs: ca. 6000 euro)

Hasselblad 
X1D II 50c
De naam Hasselblad staat garant 
voor kwaliteit en compromisloze 
beeldkwaliteit – in elk geval bij 
studiofotografen. Of de compacte 
middenformaat systeemcamera 
ook op straat overtuigend is, 
lees je in deze test. 

D
e woorden Middenformaat en Has-

selblad trekken de aandacht van 

menig fotograaf. De van oorsprong 

Zweedse onderneming heeft dan 

ook een lange en succesvolle periode achter 

zich: al in de vroege jaren 1940 zijn de 6x6 

middenformaatcamera’s van Victor Hassel-

blad een begrip in de professionele fotogra-

fie. Met name de 500-serie van het bedrijf 

mag legendarisch worden genoemd. Veel 

bekende mode- en studiofotografen zoals 

Karl Lagerfeld en Ansel Adams gebruikte 

een Hasselblad, net als Neil Armstrong toen 

hij met de Apollo 11 naar de maan vloog. 

In 2016, bijna tegelijkertijd met de overna-

me door het Chinese bedrijf DJI, ontstond de 

eerste spiegelloze middenformaatcamera, de 

X1D. De directe opvolger, de X1D II 50c, wil nu 

met veel technische verbeteringen de missie 

van zijn voorganger voltooien, en de stap van 

de studio naar de straat en de vrije natuur 

maken.  

Design
In vergelijking met andere studio-camera’s 

is de Hasselblad X1D II zeer compact en 

handzaam. Toch verschilt de camera qua 

uiterlijk maar nauwelijks van zijn voorgan-

ger. Met een gewicht van slechts 774 gram 

inclusief accu en twee sd-kaarten, is de 

systeemcamera prima geschikt als reis-

partner. De camera ziet er eenvoudig uit. 

Heldere, zachte randen en een eenvoudige 

bediening zorgen voor een prachtig design 

en maken van de X1D II een van de mooiste 

camera’s die er zijn. De Hasselblad ligt goed 

in de hand en de weinige knoppen die er op 

zitten, zijn uitstekend bereikbaar. Een druk 

op het moduswieltje aan de bovenkant, laat 

het in de behuizing zakken, zodat per onge-

luk verstellen is uitgesloten. 

Het absolute hoogtepunt zit aan de achter-

kant: een enorm 3,6 inch touchscreen met 

2,36 miljoen pixels. Het beeld is scherp en 

ook bij direct zonlicht nog goed af te lezen. 

Dankzij gebarenbediening en multitouch 

kun je bij het bekijken de foto’s vergroten 

en doorbladeren zoals op je smartphone. 

Verder kun je in Live-View de positie van 

de focuspunten en ook hun grootte met je 

vingers veranderen. De aanraakgevoelige 

instellingenmenu’s zijn al net zo prachtig 

vormgegeven: grote en eenduidig herkenbare 

pictogrammen zorgen voor een doelgerichte 

navigatie. De bediening is zelfs zo toegan-

kelijk dat het doet denken aan die van een 

iPhone. De elektronische oled-zoeker heeft 

bovendien een resolutie van 3,69 miljoen 

pixels en stelt voortdurend zonder merkbare 

vertraging scherp. Dankzij de volledige 

beeld afdekking en een 0,87-voudige vergro-

ting, heb je het onderwerp altijd in beeld. 

Alleen bij randen met veel contrast zie je 

soms een trilling – een heel klein minpuntje 

voor de verder zeer goede zoeker. De echte 

aanpassingen ten opzichte van de voorgan-

ger zitten voornamelijk aan de binnenkant.  

84

CF049_084087_hasselblad_ok.indd   84CF049_084087_hasselblad_ok.indd   84 20-03-2020   10:2420-03-2020   10:24



Objectieven
De XCD-serie 
van Hasselblad 
heeft in totaal tien 
objectieven, waarvan 
één 2-voudige zoom.

Flitsen
Dankzij de centrale 
sluiter in elk objectief 
ondersteunt de X1D II 
fl itstijden tot 1/2000 s.

Accu
Een volle accu van 
3400 mAh is vol-
doende voor zo’n 800 
foto’s in Live-View.

Een volle accu van 
3400 mAh is vol-
doende voor zo’n 800 
foto’s in Live-View.

Hasselblad X1D II in detail
De middenformaat systeemcamera is absoluut geweldig. De fabrikant heeft zich geconcentreerd op 
gebruiksvriendelijkheid en een professionele, mobiele workfl ow.

Het ontwerp van de Hasselblad X1D II 50c is 
eenvoudig maar ook elegant. Zoals je hier ziet, 
zien alle knoppen er bijzonder sfeervol uit.

Het grote 3,6-inch display aan de achterkant 
en de gestructureerde bediening zijn direct 
indrukwekkend. Bedienen gaat zeer intuïtief 
en de menu’s zijn vertrouwd. Een perfecte 
moderne camera-interface!

Via usb-C of wlan verbind je de X1D II met een 
iPad Pro of een recente iPad Air en de app 
Phocus Mobile 2. Het programma ondersteunt 
tethered-shooting, de afstandsbediening van 
de camera en de raw-ontwikkeling. Live-View 
is op de tablet niet mogelijk. 
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Middenformaat
De kern van de Hasselblad X1D II is een 

CMOS-sensor van 43,8 mm breed en 32,9 mm 

hoog, en een resolutie van 51 megapixel. In ver-

gelijking met het klassieke kleinbeed-formaat 

betekenen deze afmetingen een sensoropper-

vlakte die zo’n 60 procent groter is. Elke pixel is 

5,3 µm groot; daarmee zet de Hasselblad zelfs 

de Lumix GH5s (die uitstekend presteert bij 

slechte lichtomstandigheden) in de schaduw. 

Of de ISO-prestaties tussen ISO 100 en ISO 

25.600 net zo goed zijn als bij de Panasonic 

lees je in het kader op de volgende pagina. Het 

dynamisch bereik van foto’s met 8272 x 6200 

pixels zou volgens de fabrikant rond 14 diafrag-

mastops liggen. Dat belooft meer speelruimte 

bij het bewerken van de foto’s. 

En inderdaad: bij het ontwikkelen van 16-Bit 

raw’s op de pc zijn hooglichten en schaduwen 

nog te redden. Bij camera’s met kleinere 

sensoren was dat niet gelukt – Super! De 

kleurweergave is over de hele linie indrukwek-

kend, vooral dankzij de zogeheten Hasselblad 

Natural Colour Solution (HNCS). Vooral bij het 

weergeven van huidtinten presteert de X1D II 

uitstekend. De bestandsgrootte blijft daarbij 

binnen de perken: raw-bestanden nemen zo’n 

100 MB in beslag, jpeg’s gemiddeld 20 MB. De 

bestanden worden opgeslagen op de snelle 

UHS-II kaarten in de dubbele slots. Als je wilt 

kun je ook direct opslaan in het tif-formaat met 

8 Bit kleurdiepte. Daar heb je dan wel zo’n 150 

MB per bestand voor nodig. 
Bij lage ISO-waardes scoort de Hasselblad met enorm veel details en een verzadigde kleurenweergave. 
Extreme vergrotingen zonder veel kwaliteitsverlies zijn geen probleem. 

De Hasselblad X1D II 
50c in lab en praktijk

Ruis: hoewel de pixels groter zijn dan bij 
de Panasonic Lumix GH5s, is de X1D II 
bij slecht licht niet overtuigend. Als bij 
ISO 1600 zijn er duidelijk storende pixels 
zichtbaar. Vanaf ISO 6400 ontstaat er ruis 
in donkere gedeeltes en gaan fi jne details 
in toenemende mate verloren. De twee 
hoogste ISO-waardes kun je dus beter 
alleen in noodgevallen gebruiken. 

Resolutie en details: tot en met ISO 
1600 zijn de resolutie en de fi jne details 
helemaal in orde. Tot zover kan de X1D II 
de Fujifi lm GFX 50R bijhouden en bij ISO 
100 met 3131 lijnenparen per beeldhoogte 
(lp/bh) zelfs overtreffen. Vanaf ISO 3200 
nemen de fi jne details duidelijk af. We 
meten dan ook zo’n 700 lp/bh minder. 
Een verlies van 25 procent.

ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12.800

Hasselblad X1D II 50c met XCD 65mm f/2.8 | 51 mm (KB) | f/4 | 1/125 s | ISO 200
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Spectaculaire beeldkwaliteit tot 

ISO 1600, fantastische bediening

Minpunten bij slecht licht, (nog) 

geen video-modus, lage snelheid, 

hoge prijs

Krachtmeting
De camera heeft geen mechanische, maar een 

geruisloze elektronische sluiter met een mini-

male sluitertijd van 1/10.000 s. Verder hebben 

alle compatibele XCD-objectieven een mecha-

nische sluiter ingebouwd. Het grote voordeel 

is dat deze constructie het mogelijk maakt dat 

je tot een sluitertijd van 1/2000 s kunt fl itsen. 

En voor lange belichtingen kun je de sluitertijd 

instellen tot maximaal 68 minuten.

Een van de grootste kritiekpunten van de 

voorganger was de snelheid. Hoewel die nu 

beter is, blijkt ook dat de camera de concur-

rentie op dit punt nog niet kan bijhouden. Dat 

begint al met de inschakeltijd. Maar liefst zes 

seconden gaan voorbij voordat je daadwer-

kelijk kunt fotograferen. Ter vergelijking: de 

middenformaatcamera van Fujifi lm doet het in 

iets meer dan één seconde. Bij de burst-modus 

zien we iets vergelijkbaars: 2,6 foto’s per 

seconde maakt de X1D II en na 10 seconden 

heeft hij een pauze nodig. En wanneer je in raw 

fotografeert gebeurt dat al na 5 seconden. 

Ook de autofocus met 117 kiesbare focus-

punten zou wat ons betreft wat sneller mogen 

zijn. Af en toe, met name bij moeilijke lichtom-

standigheden, vertonen de motoren van de 

verder uitstekende XCD-objectieven, lichte 

pompbewegingen. Het duurt dan meerdere 

seconden voordat er wordt scherp gesteld op 

het onderwerp. Het is wel positief da je altijd 

handmatig kunt ingrijpen bij het scherpstellen.

Eenmaal scherp gesteld leveren de XCD-ob-

jectieven een uitstekende beeldkwaliteit. Dus 

als je niet al te veel haast hebt, wordt je uitein-

delijk niet teleurgesteld. 

Middenformaat video’s?
Een van de grootste minpunten van de Has-

selblad X1D II 50c is het ontbreken van een 

video-modus. Er zit wel een microfoonaanslui-

ting aan de zijkant en er staat ook een video-

symbool op het moduswieltje. Toch kun je niet 

fi lmen met de Hasselblad. Volgens de fabrikant 

wordt deze functie op een later te bepalen 

moment via een software-update toegevoegd. 

Fujifilm 
GFX 50R

Hasselblad 
X1D II 50c

Sony 
Alpha 7R IV

Prijs body (ca.) 6500 euro 6000 euro 5600 euro

Technische gegevens

Maximale resolutie 8256 x 6192 pixels 8256 x 6200 pixels 9504 x 6336 pixels

Effectieve pixels 51,1 miljoen 51,2 miljoen 60,2 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 43,8 x 32,9 mm CMOS / 43,8 x 32,9 mm CMOS / 35,7 x 23,8 mm

Lensvatting / cropfactor Fujifilm G / 0,79-voudig Hasselblad X / 0,78-voudig Sony E / 1-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeldsta-
bilisatie

– / – – / – • / –

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting 
(omger. naar fullframe)

100 procent / 
0,77-voudig

100 procent / 
0,87-voudig

100 procent / 
0,78-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,2 inch / 
2.360.000 subpixels

3,6 inch / 
2.360.000 subpixels

3,0 inch / 
1.440.000 subpixels

Display (touchscreen / kan-
telbaar)

• / • • / – • / •

Sluitertijden / bulb 1/16.000 – 4 s / • 1/10.000 – 68 min / • 1/8000 – 30 s / •

Kortste flitstijd 1/125 s 1/2.000 s 1/250 s

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

100 – 12.800 / 
50 – 102.400

100 – 25.600 / 
100 – 25.600

100 – 32.000 / 
50 – 102.400

Witbalans 3 presets / met kelvin-
niveaus

1 preset / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvin-
niveaus

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

Videoresolutie 1080 / 30 p – / – 2160 / 30 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 3.1 / micro-HDMI 3.0 / – 3.0 / micro-HDMI

Microfoon- / koptelefoon-
aansluiting

• / – • / • • / •

Accu / energie / prijs (ca.) NP-T125 / 13,5 Wh / 
ca. 140 euro

VHB1 / 24,5 Wh / 
ca. 95 euro

NP-FZ100 / 16,4 Wh / 
ca. 90 euro

Materiaal behuizing /stof- en 
spatwaterdicht

magnesiumlegering / • aluminium en poly-
carbonaat / –

magnesiumlegering / •

Afmetingen (b x h x d) 161 x 97 x 66 mm 148 x 97 x 70 mm 129 x 96 x 78 mm

Gewicht body 772 g 774 g 669 g

Meetwaarden getest met  Fujifilm 2.8/63 GF R WR Hasselblad 3.5/45 XCD Zeiss Sonnar FE 2.8/35

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

3097 / 3097 / 2923 / 
2951 / 2917 / 2944 lp/bh

3131 / 2930 / 2863 / 
2896 / 2670 / 2483 lp/bh

2941 / 2900 / 2795 / 
2794 / 2805 / 2767 lp/bh

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

0,9 / 1,3 / 1,5 / 
1,8 / 2,0 / 2,6 VN

0,7 / 1,0 / 1,4 / 
2,1 / 2,7 / 3,8 VN

0,8 / 1,1 / 1,4 / 
1,7 / 2,0 / 2,6 VN

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

0,3 / 0,4 / 0,5 / 
0,6 / 0,6 / 0,7 VN

0,4 / 0,4 / 0,6 / 
0,8 / 0,9 / 1,3 VN

0,4 / 0,4 / 0,5 / 
0,6 / 0,7 / 0,9 VN

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

92 / 88 / 92 / 
89 / 87 / 86%

92 / 88 / 90 / 
95 / 80 / 84%

101 / 100 / 101 / 
98 / 97 / 90%

Resolutie video in lp/bh bij laag-
ste / hoogste ISO 526 / 527 lp/bh – 1165 / 1136 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op 
beeldscherm 0,6 / 0,6 VN – 1,2 / 0,8 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 1,2 s 6,0 s 1,3 s

Seriesnelheid raw / jpeg 2,9 / 3 B/s 2,6 / 2,6 B/s 6,9 / 10 B/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 6 / 100 13 / 28 33 / 71

Aantal foto’s (min. / max.) 270 / 540 230 / 460 420 / 780

Aantal foto’s in Live View-modus 
(min. / max.) 270 / 530 400 / 790 500 / 920

Beoordeling

Beeldkwaliteit 96 80 96

Uitrusting / bediening 92 76 98

Snelheid 62 24 76

Videokwaliteit 62 – 94

Puntentotaal 86 56 94

Testurteil gut befriedigend sehr gut

Preis/Leistung 3,6 4,7 3,0

Platzierung Bestenliste 14 (DSLM) 36 (DSLM) 1 (DSLM)
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