
(ca. 7400 euro)

Canon EOS 1D X Mark III
Ongeveer twintig foto’s per seconde, 5,5K-video en uitgebreide extra’s: de EOS 
1D X Mark III is momenteel het plafond. Ook qua prijs trouwens, want de prijs van 
7400 euro voor de body maakt de doelgroep meteen een stuk beperkter. En te-
recht, want er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk gebruik maken van wat 
deze camera kan.

W
anneer onze redacteur series 

begint te schieten met deze 

camera en de spiegel zestien 

keer per seconde opklapt, 

wekt dit zelfs de interesse van mobiele 

telefoonfotografen. “Waar heb je zo’n grote 

camera voor nodig in de dierentuin?”, 

klinkt het. Misschien heeft de de jongeman 

met zijn iPhone ook wel een beetje gelijk: 

een Canon EOS 1D X Mark III is een uit de 

kluiten gewassen camera die voor een 

uitstapje naar de dierentuin wellicht wat 

overdreven lijkt.

En eerlijk gezegd is het vooruitzicht om 

met een drie kilo zware combinatie van 

body en 70-200mm-lens rond te sjouwen 

niet erg aanlokkelijk. Maar de gemiddelde 

dierentuinfotograaf is dan ook niet direct de 

beoogde doelgroep. Fotografen die dieren 

fotograferen in een  stoffige woestijn, of 

die in weer en wind aan de zijlijn staan bij 

sportevenementen, of die als verslaggevers 

in crisisgebieden werken, zullen het gewicht 

echter graag op de koop toe nemen. De 1D-X 

serie staat al jaren voor een robuustheid, 

uithoudingsvermogen en snelheid die je bij 

weinig andere camera’s vindt.
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Toch fascineert de Canon zowel amateur- als 

beroepsfotografen. Niet zozeer vanwege de 

20 megapixel fullframe-sensor en zeker niet 

vanwege het prijskaartje van meer dan 7000 

euro. Het zijn veeleer de functies, de uitrus-

ting en de beeldkwaliteit van de EOS, want 

die horen tot het beste wat er momenteel te 

krijgen is en zetten de toon voor de toekomst. 

Denk aan raw-video met 5,5K-resolutie, 

standaard ISO tot 102.400 en het vrij nieuwe 

bestandsformaat HEIF zijn niet te vinden in 

andere Canon-modellen. Maar de EOS 1D X 

Mark III heeft nog veel meer te bieden. 

Een nieuw dslr-record
We beginnen bij een van de highlights van de 

EOS 1D X Mark III: de burstmodus. Zestien 

foto’s per seconde met de optische zoeker 

en zelfs ongeveer twintig foto’s per seconde 

live-viewweergave en beide met continu-AF 

– dat zijn topwaarden. In de praktijk is deze 

enorme snelheid echter vaak eerder een last, 

want aangezien de serielengte zowel in raw als 

jpeg onbeperkt is, maak je voor je er erg in hebt 

binnen enkele seconden honderden foto’s! Dat 

betekent naast de enorme hoeveelheid data 

dat je ook meer tijd kwijt bent aan het uitzoeken 

van je foto’s. Met een goed gevoel voor het juiste 

moment kun je dit luxeprobleem ondervangen.

Ook de autofocus is met dergelijke snelheden 

belangrijk en we hebben op dat vlak geen 

reden voor kritiek: de gelijkmatig verdeelde 191 

focusvelden, inclusief 151 kruissensoren, stellen 

in maximaal 0,3 seconden bliksemsnel scherp. 

Ook bewegende onderwerpen zijn meestal 

scherp; van de veertig foto’s was er slechts één 

onscherp – een uitstekende prestatie. Activeer 

je hierbij de automatische belichtings- en 

witbalansmeting, dan levert elke druk op de 

knop kinderlijk eenvoudig perfecte beelden 

op. Overigens kun je de focusmethode met vijf 

voorinstellingen en diverse fi netuning-opties 

aanpassen aan elke situatie.

De zoeker van de EOS 1D X Mark III werkt 

niet helemaal zonder korte blackout, want 

zodra de spiegel met een duidelijke klik geluid 

omhoog klapt, wordt het even zwart in de zoe-

ker. Vergeleken met het vorige model is deze 

blackout overigens wel iets korter. Dit wordt 

echter verholpen via de live-viewweergave en 

de elektronische sluiter, die de seriesnelheid 

verhogen tot de sneltreinvaart van 19,6 foto’s 

per seconde. Op basis van eerdere ervaringen 

verheffen sommige fotografen nu misschien 

kritisch hun wijsvinger om te wijzen op de 

beperkingen van de contrastmeting. Maar 

dankzij de inmiddels volwassen geworden 

dual-pixelmeting haalt de autofocus zelfs in 

live-view een maximale ontspanvertraging 

van slechts 0,3 seconden.

En dan zijn er nog functies zoals gezichts- 

en oogherkenning, die zeker voor sport- en 

eventfotografen een pluspunt zijn. De auto-

matische focus op gezichten werkt heel goed, 

maar de oogherkenning zou nog wat nauw-

keuriger kunnen zijn. Op dat gebied scoort de 

systeemcamera van de concurrent (de Sony 

Alpha 9 II) beter.

Video in 5,5K-resolutie
Maar de EOS 1D X Mark III compenseert dit 

met zijn videomodus. Bijna geen enkele an-

dere dslr biedt het raw-formaat voor video. 

Raw-video in 5,5K-resolutie met 60 beelden 

per seconde vind je zelfs helemaal nergens 

Datakabel
Via een RJ45-netwerkkabel 
zet de Canon opnamen 
in gigabitsnelheid over, 
bijvoorbeeld naar de ftp-
server van een agentschap.

Touch-focus
Je hoeft je vinger maar een 
klein beetje te verplaatsen om 
het focuspunt te verleggen. 
Het kost enige gewenning.

Geheugenkaarten
Je kunt twee geheugenkaarten van 
het type CFExpress kwijt. XQD-
kaarten passen wel, maar worden 
niet herkend.

Gespiegeld
Verticaal biedt de grip 
dezelfde volgorde van de 
bedieningselementen als 
horizontaal – erg prettig.

Kinderslot
De kaartsleuf is beveiligd. Om bij 
beide kaarten te kunnen, moet 
je de klep uittrekken en tegen de 
wijzers van de klok in draaien.

Spiegelrefl excamera
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anders. Elke opname heeft dus een resolutie 

van 5496 x 2904 pixels, wat in fotografische 

termen neerkomt op bijna 16 megapixels. 

Er zijn maar heel weinig mensen die een 

geschikte monitor hebben om het materiaal 

weer te geven, en daarom is het bijzonder 

geschikt voor supersampling voor scher-

pere 4K-video’s of voor het bijsnijden naar 

lagere resoluties.

Het addertje onder het gras: door de 

datasnelheid van 2600 MBit per seconde 

heb je zelfs met enkele minuten video al snel 

meer dan tien gigabyte aan data. Heb je dus 

niet per se de volledige 12-bits kleurdiepte 

nodig of heb je geen zin om je computer flink 

te upgraden, dan kun je je beter beperken 

tot de containers h.264 en h.265. Je kunt 

dan kiezen uit DCI-4K- resoluties met 60 

frames per seconde, tot Full-HD met 120 

frames per seconde. Verder is de videofunc-

tie uitgerust met het vlakke kleurprofiel 

Canon Log en aansluitingen voor microfoon, 

koptelefoon en mini-hdmi. 

De videokwaliteit levert prachtige details. 

Het rolling-shuttereffect is nog niet helemaal 

uitgebannen, maar het is relatief zwak. Het 

is alleen jammer dat Canon de cliplengte 

beperkt tot een maximum van ongeveer 

dertig minuten, en zelfs tot 7:30 minuten in 

slowmotion. Concerten opnemen in één take 

zit er dus niet in.

Sterke beeldkwaliteit
Vermeldenswaardig is dat het standaard 

ISO-bereik voor video beperkt is tot 25.600. 

Voor foto’s omvat het ISO-bereik twee licht-

waarden meer, namelijk van 100 tot 102.400, 

en in de uitgebreide modus zelfs van 50 

tot 819.200. Toegegeven, deze uitgebreide 

ISO-waarden kun je vanwege de beeldkwaliteit 

beter niet gebruiken. ISO 50 geeft alleen nog 

de hooglichten weer, ISO 204.800 en hoger 

bevatten te veel ruis en te weinig details. 

Maar het standaardbereik is indrukwekkend. 

Natuurlijk zijn foto’s die met ISO 102.400 zijn 

gemaakt minder scherp en bevatten ze veel 

ruis, maar de resultaten zijn nog steeds bruik-

baar – vooral dankzij het goede detailniveau 

bij hoge lichtgevoeligheid. Wil je beeldruis 

helemaal vermijden en zoveel mogelijk details 

behouden? Zet dan je ISO-waarde op hooguit 

6400 of, afhankelijk van je tolerantiegrens, op 

maximaal 12.800.

Binnen dit bereik blijven de verliezen 

verrassend beperkt. Zo neemt de scherpte 

“Zelfs met enkele minuten 
video heb je al snel meer 
dan tien gigabyte aan data.”

Accessoires en instellingen
Niet alleen zijn er voor Canon-camera’s veel accessoires 
verkrijgbaar, de opties nodigen ook uit om alles helemaal 
naar wens in te stellen.

Voor agentschapfoto-
grafen is het interessant 
dat je via een netwerk-
kabel automatisch 
opnamen  naar een 
ftp-server kan overzet-
ten met ongeveer 60 tot 
80 MB per seconde.

Het HEIF-formaat heeft 
meerdere voordelen ten 
opzichte van jpegs, waaron-
der kleinere bestanden met 
een grotere kleurdiepte. 
Voor systemen die hiermee 
niet overweg kunnen, kan 
de camera de bestanden 
omzetten in jpegs.

Verschillende 
onderwerpen 
vereisen verschillende 
focusmethoden. 
Je kunt meerdere 
‘cases’ defi niëren die 
aangeven hoe snel de 
focus moet reageren.

Je kunt bij de EOS 1D 
X Mark III uit een groot 
aantal videomodi kiezen, 
die van elkaar verschillen 
qua resolutie, bitrate en 
bestandscontainer.

Bij de camera worden ook een 
externe oplader voor twee accu’s, 
een usb-kabel, een draagriem en 
een geheugenkaart geleverd.

Het ziet eruit als een XQD-kaart, 
maar het is een CFexpress-kaart. 
De twee formaten zijn niet 
uitwisselbaar, maar wel allebei 
even prijzig.
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tussen ISO 100 en 12.800 af van 1856 tot 1744 

lijnparen per beeldhoogte. De meting voor de 

detailweergave laat een sterker verlies zien 

van 1754 tot 1374 lijnparen binnen hetzelfde 

bereik. Maar bij afdrukken tot A3-formaat is 

dat verschil sowieso nauwelijks merkbaar.

Maximale uitrusting
Kijken we naar de verschillen tussen de EOS 

1D X Mark III en zijn voorganger, dan zouden 

ze qua uiterlijk voor eeneiige tweelingen door 

kunnen gaan. Een grote body, geïntegreerde 

verticale grip, extra displays op zowel de 

boven- als achterkant, een forse optische 

zoeker met 0,76-voudige vergroting en 

een 3,2-inch touchscreen met hoge reso-

lutie – dit alles is hetzelfde gebleven. Maar 

kijk je wat beter, dan kom je toch een paar 

veranderingen tegen. Dat geldt bijvoorbeeld 

Seriefoto’s

Fijn contrast
Op pagina 1 van de 
beeldkwaliteitsinstellingen 
kun je het fijne contrast 
instellen, die erg fijne 
structuren zoals haren 
goed vastlegt.

De continufocus, bij Canon ‘AI 
Servo’ genoemd, levert goede 
prestaties. Zelfs bij weinig 
contrast kleeft de autofocus 

bijna alsof hij vastgespijkerd 
is aan het onderwerp. Slechts 
één van de veertig foto’s was 
onscherp. De gevoeligheid 

waarmee de Canon tussen 
de onderwerpen wisselt kun 
je in vijf niveaus instellen. Dit 
verkleint het risico dat de focus 

verlegd wordt naar een 
object dat plots in beeld 
verschijnt in plaats van op 
het hoofdonderwerp.

Spiegelreflexcamera
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voor de AF-ON-knop. Deze heeft een aan-

raakgevoelig oppervlak, waardoor je de focus 

met een duimveeg kan verschuiven. Dat is in 

het begin wat onwennig en het behoeft enige 

oefening. Wil je er niet mee werken, dan kun 

je ook gewoon de vertrouwde focus-joystick 

gebruiken.

In de Live View-modus is een vingertopje 

op het scherm voldoende. Het display heeft 

nu ruim 400.000 subpixels meer, wat het 

scherm nog beter afl eesbaar maakt in direct 

zonlicht. Canon heeft ook verbeteringen 

aangebracht op andere gebieden: de gege-

vensoverdracht via de netwerkkabel is met 

ongeveer 70 tot 80 MB per seconde ruim 

dertig procent sneller, de mechanische 

sluiter zou het minstens 500.000 releases 

moeten volhouden en de geheugenkaarts-

leuf biedt ruimte voor twee CFExpress 

2.0-kaarten. Deze opslagmedia, die nog niet 

op grote schaal zijn doorgebroken, maken 

opslagsnelheden tot 1400 MB per seconde 

mogelijk. Het resultaat is dat zelfs lange 

fotoseries binnen slechts enkele seconden 

worden weggeschreven. CFExpress-kaarten 

zijn wel erg prijzig: een 64 GB-kaart kost al 

snel 160 euro. Er wordt gelukkig alvast een 

64 GB-kaart meegeleverd.

Ruimtebesparende formaten
Je kunt ruimte besparen met het HEIF-be-

standsformaat – een vervanger voor jpeg. 

Het voordeel is niet alleen een nog grotere 

kleurruimte van tien in plaats van acht 

bits, maar ook een veertig procent kleinere 

bestandsgrootte. Sinds de 1803-update 

ondersteunen zowel Windows 10 als MacOS 

(vanaf 10.13) het HEIF-formaat. Maar de 

camera biedt ook een interne conversie van 

HEIF naar jpeg, zodat je afbeeldingen ook 

rechtstreeks kunt uploaden naar cloud-

diensten als Google Photos en Dropbox. Die 

ondersteunen het nieuwe formaat namelijk 

nog niet. Aangezien HEIF grote voordelen 

biedt die opwegen tegen de nadelen, is het 

de moeite waard om het nieuwe formaat te 

gebruiken.

Voor raw-bestanden gebruikt Canon zijn 

eigen cRAW-formaat. Vergeleken met de 

eerdere CR2/CR3-container zijn de ruwe 

bestanden ook tot veertig procent kleiner, 

waarbij de visuele verschillen binnen de 

perken blijven. Alleen in de felste hooglichten 

wordt iets meer gesnoeid. Dat is in de prak-

tijk nauwelijks merkbaar, maar scheelt wel 

veel geheugenruimte. Wat betreft de serie-

lengte is er overigens geen verschil te zien. 

Dankzij CFExpress verwerkt de Canon het 

datavolume snel genoeg en heeft hij feitelijk 

geen adempauze nodig.

ISO 100 ISO 6.400 ISO 12.800 ISO 102.400

Ruis & dynamiek:
Het dynamisch bereik is erg 
hoog en kan meekomen met 
de Sony-sensoren. Zowel 
schaduwen als hooglichten 
kun je in de rawbewerker prima 
corrigeren. Dit geldt ook voor 
de kleinere cRAW-bestanden. 
Je ziet alleen verschillen tussen 
de twee raw-formaten in de 
gecorrigeerde, overbelichte 
gebieden – die zijn iets minder 
gedetailleerd, maar het verschil 
is echt minimaal. Trouwens, 
ook de ruis is minimaal. Zelfs bij 
ISO 12.800 zien we nauwelijks 
storende pixels. Bij afdrukken 
is zelfs maximaal ISO 102.400 
nog bruikbaar. Geweldig!

De EOS 1D X Mark III in lab en praktijk
Scherpte en details: 
De Canon heeft met 
zijn 20 megapixels een 
relatief bescheiden 
resolutie. De maximale 
waarde komt dus uit 
op 1856 lijnparen per 
beeldhoogte. Het is 
echter indrukwekkend 
dat de scherpte tot 
en met ISO 12.800 
nauwelijks afneemt. 
Alleen de texturen 
worden bij zeer hoge ISO-
waarden wat zwakker en 
de foto’s zachter.

De kleurweergave van Canon-camera’s is door de jaren heen vrij neutraal geworden. De foto’s zien er 
dan ook natuurlijk uit. Via de instellingen kun je dit naar smaak ook veranderen.

Canon EF 700–200 mm f/2.8L IS III USM | 145 mm (KB) | f/2.8 | 1/800 sec | ISO 2000
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De absolute referentie?
Dit alles maakt de Canon EOS 1D X Mark 

III zonder twijfel tot de beste keuze voor 

sport-, natuur- en reportagefotografen die 

op zoek zijn naar een betrouwbare, pijlsnelle 

camera. Ook voor fi lmmakers is deze dslr 

geschikt dankzij zijn uitgebreide functies en 

de haarscherpe 5,5K-resolutie. Alleen dat 

gewicht ... Er zullen absoluut liefhebbers zijn 

van een dergelijke grote en zware body. Zeker 

wanneer je lichtsterke telelenzen erop zet, is 

de combinatie ideaal uitgebalanceerd.

Sinds de release van de Mark II heeft de 

concurrentie echter ook niet stilgestaan. 

Vooral Sony’s Alpha 9-serie laat zien dat 

vergelijkbare prestaties ook in een compac-

tere body en voor minder geld te bereiken 

zijn. Daarnaast heeft Sony gekozen voor 

goedkopere UHS-II SD-kaarten, zonder dat 

dit grote nadelen oplevert. Natuurlijk houdt 

de accu van de spiegelrefl ex van Canon het 

vele malen langer vol dan die van de sys-

teemcamera van Sony – met ongeveer 3800 

foto’s per acculading wel bijna vijf keer zo 

lang. En ook de optische zoeker is superieur, 

ondanks de zeer hoge verversingssnelheid 

van de elektronische zoeker.

Het prijsverschil tussen de Canon EOS 1D 

X Mark III en de Sony Alpha 9 II is bijna 2000 

euro. Heb je al meerdere EF-lenzen, dan hoef 

je een overstap naar Sony niet eens te over-

wegen. Instappers kunnen het beste eerst 

beide camera’s in de winkel vergelijken voor-

dat ze tot aankoop overgaan. Hoe dan ook doe 

je met beide modellen geen slechte koop.

Conclusie
De Canon EOS 1D X Mark III is technisch 

gezien fantastisch: de beeldkwaliteit is ook bij 

hoge ISO-waarden overtuigend, de snelheid is 

verbluffend en de videofuncties baanbrekend. 

Het is ook duidelijk dat de 1D X Mark III zijn 

klanten met zijn hoge prijs al bij de poort 

selecteert. Maar al je genoeg geld hebt of deze 

topprestaties gewoon nodig hebt, heb je met 

deze camera een eersteklas dslr in handen. Je 

hoeft echter niet meteen jaloers te worden als 

je deze camera niet in huis haalt, want een dag 

fotograferen met zo’n groot en zwaar toestel 

is allesbehalve praktisch.

Snelle burstmodus, trefzekere 
autofocus, 5,5K-video, 
geweldige beeldkwaliteit

Grootte en gewicht fors, 
dure geheugenkaartjes, 
lichte rolling shutter

Canon EOS 1D X 
Mark II

Canon EOS 1D X 
Mark III Sony Alpha 9 II

Prijs body (ca.) 5500 euro 7400 euro 5600 euro

Technische gegevens

Maximale resolutie 5.472 x 3.648 pixels 5.472 x 3.648 pixels 6.000 x 4.000 pixels

Effectieve pixels 20,0 miljoen 20,0 miljoen 24,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 35,9 x 23,9 mm CMOS / 36,0 x 24,0 mm CMOS / 35,6 x 23,8 mm

Lensvatting / cropfactor Canon EF / 1-voudig Canon EF / 1-voudig Sony FE / 1-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeld-
stabilisatie

– / • – / • • / •

Zoeker (soort) prisma prisma elektronisch

Dekking zoekerbeeld / 
vergroting (naar kleinbeeld)

100 procent / 
0,76-voudig

100 procent / 
0,76-voudig

100 procent / 
0,78-voudig

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

3,2 inch / 
2.100.000 subpixels

3,0 inch / 
1.440.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar • / – • / – • / •

Sluitertijden / bulb 1/8.000 – 30 s / • 1/8.000 – 30 s / • 1/32.000 – 30 s / •

Kortste flitstijd 1/250 s 1/250 s 1/250 s

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

100 – 51.200 / 
50 – 409.600

100 – 102.400 / 
50 – 819.200

100 – 51.200 / 
50 – 204.800

Witbalans 5 presets / 
met kelvinniveaus

5 presets / 
met kelvinniveaus

3 presets / 
met kelvinniveaus

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

Maximale videoresolutie 2160 / 60 p 2160 / 60 p 2160 / 30 p

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

• / • / 
• / •

• / • / 
• / •

• / • / 
• / •

Interne flitser / richtgetal / 
filtsschoen

– / – / 
•

– / – / 
•

– / – / 
•

Wifi / NFC / gps – / – / • • b/g/n / – / • • b/g/n/ac / • / –

Opslagmedium 
(Slot 1 / 2)

CFast 2.0 / CF I CFexpress 1.0 / 
CFexpress 1.0

SDXC (UHS II) / SDXC

USB / HDMI-uitgang 3.0 / mini-HDMI 3.1 / mini-HDMI 3.1 / micro-HDMI

Microfoon- / Koptelefoon-
aansluiting

• / • • / • • / •

Accu / energie / 
prijs (ca.)

LP-E19 / 29,2 Wh / 
ca. 200 Euro

LP-E19 / 29,2 Wh / 
ca. 200 Euro

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

Materiaal behuizing / stof- en 
spatwaterdicht

Magnesiumlegering / • Magnesiumlegering / • Magnesiumlegering / •

Afmetingen (b x h x d) 158 x 168 x 83 mm 158 x 164 x 83 mm 129 x 96 x 67 mm

Gewicht body 1340 g 1447 g 678 g

Meetwaardes (getest met) Canon EF 2,5/50 Canon EF 2,5/50 Sony FE 1,8/50

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

1735 / 1721 / 1711 / 
1684 / 1592 / 1595 lp/bh

1856 / 1899 / 1865 / 
1832 / 1828 / 1813 lp/bh

1891 / 1857 / 1807 / 
1803 / 1773 / 1758 lp/bh

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

0,9 / 1,1 / 1,4 / 
1,3 / 1,6 / 2,0 VN

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

0,6 / 0,7 / 0,7 / 
1,0 / 1,1 / 1,5 VN

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

0,5 / 0,5 / 0,7 / 
0,7 / 0,8 / 1,0 VN

0,5 / 0,5 / 0,5 / 
0,6 / 0,7 / 0,7 VN

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

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

90 / 89 / 89 / 
91 / 93 / 90 %

95 / 96 / 98 / 
100 / 91 / 80 %

92 / 94 / 94 / 
93 / 91 / 89 %

Reolutie video in lp/bh bij laag-
ste / hoogste ISO 992 / 976 lp/bh 1105 / 1054 lp/bh 1189 / 1170 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op 
beeldscherm 1,3 / 1,0 VN 0,9 / 0,6 VN 0,8 / 0,5 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 0,4 s 0,3 s 1,1 s

Seriesnelheid raw / jpeg 16 / 16 foto’s/s 19,6 / 19,6 foto’s/s 19,3 / 19,4 foto’s/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 170 / onbeperkt onbeperkt / onbeperkt onbeperkt / onbeperkt

Aantal foto’s (min. / max.) 1000 / 1560 2120 / 3620 380 / 760

Aantal foto’s in Live View-modus
(min. / max.) 250 / 510 580 / 1160 540 / 1040

Beoordeling

Beeldkwaliteit 76 80 86

Uitrusting / bediening 92 100 98

Snelheid 98 100 92

Videokwaliteit 84 90 94

Puntentotaal 86 92 92

Spiegelrefl excamera
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