
Display
Het 3.0-inch display 
kan negentig 
graden naar boven 
en ongeveer 
45 graden naar 
beneden klappen.

Objectief
Het objectief met een 
brandpuntsafstand 
van 35 mm 
(omgerekend naar KB) 
geeft onderwerpen 
zonder vervorming 
en chromatische 
aberraties weer. Er 
is alleen een lichte 
vignettering zichtbaar.

Accu
De capaciteit van 
1260 mAh is in dit 
geval voldoende voor 
ongeveer 450 foto’s. 
Je koopt een accu van 
het type NP-W126S 
los voor zo’n 45 euro.

Zoeker
Met een druk op 
de knop wisselt de 
X100V tussen een 
optische en een 
elektronische zoeker.

 (ca. 1500 euro)

Fujifi lm X100V
De Fujifi lm X100V is een frisse wind in het stoffi ge 
segment van geavanceerde compactcamera’s.

W
anneer het een schoonheids-

wedstrijd was geweest, had 

de X100V meteen gewonnen. 

De prachtiger retrobehuizing 

met verzonken aluminium plaatjes aan de 

boven- en onderkant, geven de camera 

een mooie afwerking met robuuste eigen-

schappen. Het enige minpuntje is de lens, 

die alleen weerbestendig is wanneer je de 

optionele combinatie van adapterring en 

filter gebruikt. In vergelijking met de X100F 

zijn er veel kleine maar subtiele veranderin-

gen. Zo is bijvoorbeeld het bedieningskruis 

verdwenen, waardoor je aan de achterkant 

alleen nog de handige focus-joystick en zes 

druktoetsen vindt. Sommige fotografen 

zullen het misschien missen, ook al werkt 

het uitklapbaar touchscreen met 1,6 miljoen 

pixels zeker net zo snel. Het wieltje aan de 

bovenkant is ook opnieuw vormgegeven: 

wanneer je de ISO-waarde wilt instellen, zet 

je de buitenste ring in de gewenste positie 

en hoef je die niet langer vast te houden. Dat 

is een goede ontwikkeling.  

Maar het hoogtepunt van de behuizing 

is de uitstekende hybride zoeker. In de 

optische modus wordt het beeld nu voor 95 

procent afgedekt. Bovendien kun je de op-

name-informatie direct toevoegen. Wanneer 

je de schakelaar aan de voorkant omzet, 

wissel je naar de elektronische zoeker met 

3,7 miljoen pixels. Je kunt dan ook direct 

zien hoe de foto er na het afdrukken en op-

slaan op de UHS-I-kaart uit komt te zien. De 

hybride-AF zorgt verder, onafhankelijk van 

de zoeker die je gebruikt, voor de scherpte. 

Deze stelt scherp tot -5 LW en is dus ook 

zeer betrouwbaar bij weinig omgevingslicht. 

En dankzij de 425 meetpunten is er ook 

gezichts- en ogenherkenning.

Garantie voor mooie foto’s
Ook de lens is beter. De brandpuntsafstand 

is omgerekend naar kleinbeeld 35 mm. De 

minimale scherpstelafstand is 10 cm en het 

open diafragma f/2 beschikt nu over twee 

asferische lenzen. Daarbij is het opvallend 

dat de randen al bij een open diafragma 

beduidend scherper zijn dan die van de 

voorganger. Verder is er een X-Trans-CMOS 

Sensor IV met 26 megapixels, bekend van 

de DSLM-vlaggenschepen van de fabrikant. 

Video’s maak je in maximaal DCI-4K met 

30 fps. Over het geheel genomen levert de 

X100V een fantastische beeldkwaliteit, die 

nauwelijks onderdoet voor de prestaties 

van een Leica Q2 met kleinbeeldsensor. Een 

geweldige prestatie!

De verbeterde burst-modus is ook indruk-

wekkend. 20 fps met de elektronische, en 

tot 11 fps met de mechanische sluiter. Dat 

betekent dat je voldoende speelruimte hebt. 

Wanneer alleen het centrale sensorbereik 
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ISO 200 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.800

wordt uitgelezen, stijgt de beeldfrequentie 

naar 30 fps. De resolutie neemt dan wel af 

met een factor 1,25. Het enige nadeel is dat 

je op de hoogste snelheid maar 16 RAW’s 

kunt maken, voordat de camera noodge-

dwongen een pauze moet nemen om de 

foto’s op te slaan. Met UHS-II-ondersteuning 

zou je een stuk verder komen. De accuduur 

is overigens verhoogd naar zo’n 450 foto’s.  

Over de uitrusting valt niets te klagen. 

Sluitertijden van 1/32.000 s met de elek-

tronische en 1/4000 s met mechanische 

sluiter zijn top. En bovendien kun je ook met 

de kortste mechanische sluitertijd flitsen, 

zowel met de geïntegreerde flitser met 

richtgetal 4,4 als met een systeemflitser. 

Bovendien is er een passend ND-filter, die 

je met vier diafragmastops een stop meer 

levert dan zijn voorganger.

Scherpe video’s
De X100V kan naast DCI-4K met 30 fps ook 

in UHD met 60 fps opnemen. Video’s in Full 

HD neem je op met 120 fps. Dat is genoeg 

voor slow motion op een kwart snelheid. In 

4K neem je maximaal 10 minuten op, in Full 

HD maximaal een kwartier. Voor extreme 

kleurechtheid neem je via de HDMI-poort op 

in 10-bits, 4:2:2 kleuren en er is een aanslui-

ting voor een externe microfoon.

Uitstekende beeldkwaliteit, 
geweldige uitrusting, centraalsluiter, 
ND-fi lter en hybride zoeker

Geen kruisbesturing, geen lader 
meegeleverd, lengte burst-modus

Ruis: Tussen ISO 
80 en ISO 3200 zijn 
storende pixels, als 
die er al zijn, alleen 
zichtbaar bij een 
extreme vergroting . 
Zeer indrukwekkend. 
Zelfs bij ISO 12.800 
blijft de hoeveelheid 
ruis nog binnen 
de perken. Alleen 
de twee hoogste 
waardes tot ISO 
51.200 verschijnt er 
meer ruis en nemen 
de details duidelijk af.

De Fujifi lm X100V in test en praktijk

Resolutie en details:
De combinatie van een 
uitstekende lens en de 
krachtige X-Trans-sensor 
is zichtbaar in de weergave 
van fijne details en de 
resolutie. Van de theoretisch 
mogelijke 2496 lijnenparen 
per beeldhoogte   (lp/
bh) meten we in van het 
centrum van de foto 2200 
lijnenparen. Aan de randen 
zijn het zelfs nog altijd 
1800 lijnparen. Verder 
is het indrukwekkend 
dat bij de meting voor de 
detailweergave de waarden 
tot en met ISO 1600 een 
constant hoog niveau halen.

Fujifilm X100V
Prijs (ca.) 1500 euro

Technische gegevens
Maximale resolutie 6240 x 4160 pixels

Effectieve pixels 26,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / APS-C

Beeldstabilisatie –

Zoeker / flitser / flitsschoen optisch / • / •

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 
1.620.000 subpixels

Touchscreen / klapbaar • / •

Optische zoom 1-voudig

Brandpuntsafstand (kleinbeeld) 35 mm

Lichtsterkte objectief f/2.0 

Belichtingsmodi P/A/S/M • / • / • / •

Sluitertijd / bulb 30 – 1/32000 s / •

ISO-Bereik (zonder / 
met uitbreiding)

160 – 12.800 / 
80 – 51.200

Fotoformaten RAW+JPEG

Video-resolutie 2160 / 30p
1080 / 120p

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

• / • / 
• / • / –

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

Opslagmedium SDXC

USB / HDMI Type C / micro-HDMI

Opladen via usb •

Microfoon- / koptelefoon- 
aansluiting

– / –

Accu type / prijs (ca.) NP-W126S / 45 euro

Afgedicht / waterdicht – /  –

Afmetingen / gewicht 128 x 75 x 53  mm / 484 g

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

2168 / 2194 lp/bh
2011 / 1996 lp/bh
1789 / 1788 lp/bh
1723 / 1703 lp/bh

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

Ruis op monitor (VN1)
ISO min / 400 / 800 / 1.600 1,4 / 1,6 / 1,8 / 1,8 VN

Ruis in print (VN3)
ISO min / 400 / 800 / 1.600 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 VN

Detailweergave bij
ISO min / 400 / 800 / 1.600 75 / 72 / 77 / 74%

Vertekening
(groothoek / zoom) -0,07 / – %

Vignettering (groothoek / zoom) 0,58 / – diafragmastops

Chromatische aberratie
(groothoek / zoom) 0,1 / – pixelx

Inschakeltijd (tot eerste foto) 1,0 s

Ontspanvertraging met autofo-
cus (groothoek / zoom) 0,36 s / –

Tijd tussen twee foto’s 0,2 s

Gemiddelde accuduur 430 foto’s / 
70 videominuten

Beoordeling
Beeldkwaliteit 94

Uitrusting / bediening 100

Snelheid 92

Puntentotaal 96
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