
 (ca. 2500 euro)

Nikon D780
De Nikon D780 is voor bijna elke soort fotografie geschikt en 
kan met zijn totaalpakket de dslr-markt mogelijk hervormen. 
Meer kun je je niet wensen. Toch?
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T
waalf megapixel, vijf foto’s per secon-

de, 2400 euro voor de body. Wat nu 

niet meer interessant is, zette medio 

2008 een revolutie in gang. Met de 

Nikon D700 bracht Nikon namelijk hun eerste 

betaalbare camera met 35mm-sensor op de 

markt. Tot dan toe moest je bijna het dubbele 

betalen als je een grotere beeldchip dan 

APS-C in je camera wilde (bijvoorbeeld de D3). 

Geen wonder dat de D700, die dezelfde sensor 

en autofocusmodule had, door de aanzienlijk 

lagere prijs in korte tijd een bestseller werd.

Zes jaar later was de D750 een vergelijkbaar 

koopje, met 24 megapixel, 6,8 foto’s per 

seconde en 2150 euro voor de body. Dat was 

niet alleen een heel redelijke prijs, de camera 

vervulde praktisch elke eis die je maar kon 

hebben. Praktisch, omdat een aanraak-

scherm, UHD-video en andere moderne opties 

nog ontbraken. Wat dat betreft werd het tijd 

voor een nieuwe versie. 

En daar komt de Nikon D780 in beeld. Deze 

camera heeft de nieuwste technologie en 

is waarschijnlijk de meest opwindende dslr 

van het jaar. De D780 heeft alleen een klein 

minpuntje: de prijs. Ongeveer 2500 euro voor 

de body is behoorlijk prijzig als je het vergelijkt 

met de andere camera’s van Nikon. Zo kost de 

dslm Z6 1700 euro, de dslr met hoge resolutie 

D850 kost 2500 euro en de D750 kost zelfs 

maar 1150 euro.  De D780 heeft wat dat betreft 

dus zeker geen eenvoudige uitgangspositie. 

Maar maakt de camera de relatief hoge prijs 

goed met betere prestaties? Niet helemaal.

Ondanks de prijs heeft de fabrikant een 

duidelijke doel voor de D780: de camera 

moet aantrekkelijk zijn voor zowel fullframe 

instappers als professionals. Het voortzetten 

van de D6XX-serie, die was bedoeld voor 

fullframe instappers, staat volgens Nikon 

niet op de planning. Kortom: Een goedko-

pere instapmogelijkheid zul je voorlopig 

niet snel tegenkomen. Als je de technische 

gegevens bekijkt, lijkt de D780 zijn gewicht 

in goud waard te zijn: een nieuw ontwikkelde 

24-mega pixel fullframe-sensor, een spat-

waterdichte magnesium behuizing, Ultra-HD 

videoresolutie met veel professionele func-

ties, een verbeterde AF en een voldoende 

snelle burstmodus zijn indrukwekkend.

Is overstappen de moeite waard?
Maar is overstappen wel de moeite waard 

als je een D750 hebt? Om die vraag te beant-

woorden, gaven we de camera een paar dagen 

mee aan concertfotograaf Helge Roewer, die 

met zijn D750 elk jaar talloze liveoptredens 

vastlegt. Wat maakt de meeste indruk op hem? 

De beeldkwaliteit. De fysieke resolutie blijft 

hetzelfde, maar de 6048 x 4024 pixels laten 

een mooiere show zien. Foto’s bij ISO 25.600 

laten net zo weinig ruis en net zo veel details 

zien als de D750 bij ISO 8000, stelt Helge vast. 

Dit zien we ook terug in onze metingen: Tot en 

met ISO 12.800 blijven de foto’s bijna ruisvrij. 

Ter vergelijking: de D780 geeft tot 200 meer 

lijnenparen per beeldhoogte weer. Verder is de 

scherpte aan de randen met maximaal 1931 

lp/bh ook uitstekend.  De verdere stappen van 

het standaardbereik, ISO 25.600 en 51.200, 

zijn met een paar kleine compromissen wat 

betreft softwarematige correcties ook prima. 

De boostlevels 102.400 en 204.800 zien er 

daarentegen beduidend minder goed uit.  

Deze verbeterde beeldkwaliteit wordt mogelijk 

gemaakt door de nieuwe sensor-architectuur. 

Flitsschoen
De D780 heeft geen 
geïntegreerde fl itser 
en ook geen X-Sync-
kabelaansluiting. De 
accessoireschoen 
is dus de enige 
mogelijkheid om een 
fl itser aan te sturen 
(sync: 1/200 s).

Greep
De behuizing is een beetje gekrompen, 
maar de kromming van het handvat is 
wat gegroeid. De D780 ligt goed in de 
hand en Nikon geeft aan dat er geen 
batterijgreep in het verschiet ligt.

Accu/greep
De D780 gebruikt de accu EN-EL-15b, die ook via 
usb kan worden opgeladen. Een batterijgreep 
staat niet op de planning, dus de aansluitingen 
daarvoor ontbreken op het toestel.

Softwarefunctie
Naast Focus Stacking en Time Lapse 
biedt de D780 ook 4K Quick Motion.

Meerdere functies
Afhankelijk van de modus hebben de knoppen 
verschillende functies. Zo is er een knop die tijdens het 
fotograferen dient voor het instellen van de witbalans 
en bij het bekijken van foto’s als wisbescherming.

Spiegelrefl excamera
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Nikon gebruikt BSI-technologie (een backside 

illuminated sensor) en tweekanaals signaal-

versterking, wat resulteert in betere resultaten 

bij slechte lichtomstandigheden. Over het 

geheel genomen bereikt de D780 een verbeter-

de prestatie van ongeveer één stop.

Verder kun je met de fullframe sensor video’s 

opnemen in  haarscherpe UHD-resolutie met 

30 fps. De camera leest de volledige sensor uit 

en creëert het 6K-materiaal via supersampling. 

Er wordt verder ook niets gecropt. Je kunt 

er wel voor kiezen om in het DX-formaat een 

1,5-voudige cropfactor in te schakelen en in 

60p op te slaan. Dat minimaliseert bovendien 

het rolling-shutter effect bij snelle camera-

bewegingen (wat overigens sowieso binnen de 

perken blijft). Verder vind je nog aansluitingen 

voor microfoon en koptelefoon, een vlak 

N-Log-kleurenprofiel en het HLG-profiel voor 

HDR-video’s (voor het eerst in een Nikon).

AF met minpuntjes
Een andere belangrijke innovatie betreft de 

autofocus. De module met 51 meetvelden 

inclusief 15 kruissensoren die de D780 erft van 

zijn voorganger, is niet veranderd. De nauw-

keurigheid moet dankzij de 180.000 pixels 

RGB-meting van de D850 nauwkeuriger en 

Verborgen details
Naast de voor de hand liggende innovaties, heeft de D780 ook 
vernieuwingen die op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. We 
stellen ze hier aan je voor.

Aansluitingen: 
Voor filmers zijn vooral 
microfoon, koptelefoon en 
mini-HDMI spannend. En via 
die mini-HDMI kan de D780 
ook Timecode uitvoeren, 
om beeld en geluid beter 
te kunnen synchroniseren. 
Daarvoor zit er een USB 
3.0-poort type C aan de 
linkerkant. Daarmee kun 
je de D780 opladen en op 
afstand bedienen.

Sneller opslaan: 
Zelfs in de burstmodus 
kun je bijna onbeperkt 
in raw fotograferen: 100 
foto’s kan de buffer aan 
en met 12-bit kleurdiepte 
zelfs nog meer. Voor-
waarde daarvoor is dat 
je in minimaal één van de 
twee geheugenslots een 
UHS-II kaart stopt. Beide 
slots ondersteunen die 
snelheid.

Nieuwe processor: 
De cpu is niet helemaal 
nieuw. De Expeed 6 zat 
ook al in de twee dslm-
zustermodellen Z6 en Z7. 
Maar in een dslr maakt de 
kleine chip hier zijn debuut. 
De bediening is vloeiend als 
altijd en de processor houdt 
ruis en detailweergave 
uitstekend in de hand.

Artefacten
Pas bij ISO 102.400 en 204.800 
worden er artefacten zichtbaar 
– storende gedeeltes die er 
eigenlijk niet zijn, maar ontstaan 
door de signaalversterking.

Kleuren
Vanaf ISO 12.800 neemt de 
kleurintensiteit langzaam af, vooral bij 
de roodtinten. Tot en met ISO 51.200 
zijn de kleuren krachtig genoeg.
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Softwarematige correctie
Vanaf ongeveer ISO 6400 is de 
ruisonderdrukking zichtbaar. Het 
compromis tussen het verminderen 
van storende pixels en het behouden 
van de details is goed gelukt. In het 
menu ‘Ruisonderdrukking’ kun je de 
sterkte bepalen.

Dynamiek
Vooral donkere gedeeltes kunnen in het 
NEF-RAW-formaat flink worden verbeterd. 
Voor jpeg’s kun je Active-D-Lighting 
inschakelen, dat een evenwichtige balans 
tussen schaduwen en hooglichten creëert.

Spiegelreflexcamera
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contrastgevoeliger zijn. De dslr kan scherpstel-

len tot -6 EV vanaf f/2.8. Daar komen gezichts- 

en ogenherkenning bij in de Live-View modus. 

Klinkt misschien als vanzelfsprekend, maar in 

de praktijk zijn er toch tekortkomingen.

Zo zou de autofocus wat sneller mogen 

scherpstellen. Een ontspanvertraging van 

0,4 seconden bij daglicht en 0,5 seconden bij 

kunstlicht is prima, maar voor een camera uit 

deze klasse hadden we toch eerder waardes 

van 0,2 tot 0,3 seconde verwacht. Ook de 

automatische scherpstelling in Live-View 

zou sneller mogen. In vergelijking met de LV 

autofocus op de D750 is de tijd om scherp te 

stellen ongeveer met de helft verkort, tot 0,5 

seconde. De D780 haalt echter niet het niveau 

van zijn spiegelloze zustermodellen, die 

slechts 0,2 seconde nodig hebben. Bovendien 

werkt bij AF-C tracking zowel de gezichts- als 

oogherkenning niet altijd erg betrouwbaar. Er 

wordt nogal eens naast scherpgesteld en het 

onderwerp wordt nogal eens verloren. Dat 

is jammer, want scherpstellen via Live-View 

werkt dankzij het touchscreen van 3,2 inch 

en 2,4 miljoen subpixels een stuk prettiger. 

Bovendien biedt de Live-View-modus nog 

meer voordelen.

Sneller in Live-View-modus
In de eerste plaats is er een snellere burst-

modus beschikbaar. Bij gebruik van de 

optische zoeker is de snelheid beperkt tot 

zeven foto’s per seconde. Voor de meeste 

fotografen zal dat voldoende zijn. De maximale 

serielengte van 100 raw’s of jpeg’s zeker. Maar 

in de Live-View-modus is de maximale snelheid 

zelfs twaalf foto’s per seconde. En dankzij de 

elektronische sluiter ook nog geruisloos. Het 

enige minpuntje: voor de hogere snelheid moet 

je de raw’s opslaan met 12 in plaats van 14 bit. 

Dat zorgt voor een vermindering van het zeer 

goede dynamische bereik van zo’n 14 stops.

Een verdere voorwaarde voor een lange 

burstmodus is dat je in ten minste één van de 

twee geheugenslots een snelle UHS-II kaart 

stopt. Verder heb je de keuze om op twee 

kaarten de raw’s en jpeg’s tegelijkertijd op te 

slaan. Dat is nog een verbetering ten opzich-

te van de D750. Net als de kortere sluitertijd 

van 1/8000 s en de beduidend geruislozere 

sluiter en spiegel.

Licht veranderde behuizing
Op de spatwaterdichte magnesiumbehuizing 

van de Nikon D780 zijn een aantal veran-

deringen te zien. Er is bijvoorbeeld geen 

geïntegreerde fl itser. Veel professionals zullen 

die minder erg missen dan de aansluiting voor 

een fl itskabel. Wanneer je wilt werken met 

externe fl itsers, zul je een afstandsbediening 

ISO 100 ISO 1.600 ISO 6.400 ISO 12.800 ISO 25.600 ISO 51.200

Ruis en details: De 
beeldkwaliteit van de 
nieuwe 24 MP-sensor is 
tot op hoge ISO-waardes 
overtuigend. Tussen ISO 
100 en 12.800 zit maar 15 
procent randscherpte en 
gaat er maar 25 procent 
aan textuur verloren. Dat 
zijn goede prestaties. Dat 
geldt ook voor ruis, die in de 
100 procent-weergave pas 
bij ISO 12.800 echt storend 
wordt. Bij afdrukken op A3 
zelfs pas bij ISO 51.200.

Tegenlicht: Met name 
de faseherkenning werkt 
in combinatie met de 
kruissensoren snel en 
accuraat. Dit geldt ook voor 
de contrastmeting, zolang 
er geen direct tegenlicht is 
van bijvoorbeeld schijnwer-
pers of de zon. Toch lijken 
ze allebei de meting sterker 
te beïnvloeden, waardoor 
het voortdurend volgen 
van het onderwerp niet 
mogelijk is.

De Nikon D780 in test en praktijk

Kitlens
De veelzijdige standaardzoom 24-
120mm f/4 VR is ook verkrijgbaar 
als kitlens, voor ongeveer 500 euro 
extra. Niet alleen voor beginners de 
moeite waard om over na te denken.

Autofocusmotor
Oudere AF- en Ai-objectieven 
hebben geen eigen AF-motor 
en hebben dus een motor in de 
camera nodig. De D780 heeft die.

Knoppen
Vergeleken met de D750 zijn 
er wat posities van knoppen 
veranderd. De ISO-knop is 
van de achterkant naar de 
bovenkant gegaan. Plaats 
voor een focusjoystick was er 
desondanks nog steeds niet.
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op de accessoireschoen moeten aansluiten. 

De synchronisatietijd bedraagt overigens 

1/200 s. De F-vatting heeft een motorschroef 

die bij oudere Nikkor-objectieven nodig is om 

de autofocus te gebruiken.

Verdere zit er ook een verlicht display aan 

de bovenkant, dat zoals gewoonlijk de huidige 

instellingen weergeeft, maar ook de opslag-

ruimte en accuduur. De accu is overigens fl ink 

verbeterd. Na zo’n duizend foto’s geeft de 

EN-EL 15b-accu aan dat er nog 2/3 beschik-

baar is. In onze test haalt de camera met een 

volle accu zo’n 3400 foto’s of 130 UHD-video-

minuten. Dat zijn uitstekende waardes, die 

natuurlijk van verschillende factoren afhanke-

lijk zijn, zoals de gebruiksduur van het scherm 

en de verbindingsinstellingen. De Nikon D780 

beschikt logischerwijs ook over SnapBridge, 

dat Bluetooth en wlan gebruikt voor de 

communicatie met smartphones en tablets. 

Aanvankelijk kende SnapBridge nogal wat 

kinderziektes, maar inmiddels functioneert 

het zeer goed. Naast jpeg’s kun je ook raw’s 

en video’s draadloos overzetten en de camera 

op afstand bedienen. De aansluiting voor een 

bekabelde afstandsbediening hebben we 

daarom niet in de test meegenomen.

Waar is de joystick?
Verdere veranderingen hebben betrekking op 

de plaatsing van de knoppen. De ISO-knop zit 

onder de ontspanknop en de Live-View-knop 

zit nu boven naast de zoeker. De optische 

zoeker met een aangenaam grote 0,7-voudige 

vergroting blijft overigens volledig hetzelfde, 

net zoals de controle van het focusveld. 

Dus wanneer je tussen de 51 gecentreerde 

velden wilt wisselen, moet je het stuurkruis 

gebruiken. Dat ken je wellicht van de andere 

700-modellen. Maar de Z-dslm’s en de D850 

hebben ook een focus-joystick, waar je snel 

aan went. Verder was het fi jn geweest als de 

toetsen zouden oplichten.

Maar desondanks biedt de D780 een 

uitstekend totaalpakket, waar zowel professi-

onals als amateurs blij mee zullen zijn. En hoe 

zit het met potentiële kopers zoal Helge? Over 

het algemeen wordt het vooral interessant 

wanneer de prijs nog wat zakt. Voor 2500 

euro zijn de vernieuwingen niet voldoende, 

maar inmiddels vind je de camera al wel voor 

rond de 2100 euro.

Ogen-AF niet altijd nauwkeurig, 
geen AF-joystick

Uitstekende beeldkwaliteit, 
uhd-video, 2 UHS-II geheugenslots. 
ogen-AF, 4K quickmotion video

Nikon D750 Nikon D780 Nikon Z 6
Prijs body 1150 euro 2500 euro 1700 euro

Technische gegevens
Maximale resolutie 6016 x 4016 pixels 6048 x 4024 pixels 6048 x 4042 pixels

Effectieve pixels 24,2 miljoen 24,3 miljoen 24,4 miljoen

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

Lensvatting / cropfactor Nikon F / 1-voudig Nikon F / 1-voudig Nikon Z / 1-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeld-
stabilisatie

– / • – / • • / –

Zoeker (soort) prisma prisma elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting 
(omger. naar fullframe)

100 procent / 
0,7-voudig

100 procent / 
0,7-voudig

100 procent / 
0,68-voudig

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

3,2 inch / 
2.359.000 subpixels

3,2 inch / 
2.100.000 subpixels

Display (touchscreen / kantel-
baar)

– / • • / • • / •

Sluitertijden / bulb 1/4000 – 30 s / • 1/8000 – 30 s / • 1/8000 – 30 s / •

Kortste flitstijd 1/250 s 1/200 s 1/200 s

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

100 – 12.800 / 
50 – 51.200

100 – 51.200 / 
50 – 204.800

100 – 51.200 / 
50 – 204.800

Witbalans 6 presets / 
met kelvinniveaus

6 presets / 
met kelvinniveaus

6 presets / 
met kelvinniveaus

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

Videoresolutie 1080 / 60 p 2160 / 30 p 2160 / 30 p

Video: handmatig diafragma / 
iso / focuspunt-keuze / AF-C

• / • / 
• / •

• / • / 
• / •

• / • / 
• / •

Interne flitser / richtgetal / 
flitsschoen 

• / 12 / 
–

– / – / 
–

– / – / 
–

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

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

USB / HDMI-uitgang 2.0 / mini-HDMI 3.0 / mini-HDMI 3.0 / mini-HDMI

Microfoon- / koptelefoon-
aansluiting

• / • • / • • / •

Accu / energie / prijs (ca.) EN-EL15 / 13,3 Wh / 
ca. 50 euro

EN-EL15b / 14,1 Wh / 
ca. 70 euro

EN-EL15 / 13,3 Wh / 
ca. 60 euro

Materiaal behuizing / stof- en 
spatwaterdicht

magnesiumlegering / • magnesiumlegering / • magnesiumlegering / •

Afmetingen (B x H x D) 141 x 113 x 78 mm 144 x 116 x 76 mm 134 x 101 x 68 mm

Gewicht body 845 g 850 g 684 g

Meetwaarden (getest met …) Nikon AF-S 2,8/105 Nikon AF-S 2,8/105 Nikon  Z 1,8/50
Resolutie in lijnenparen per 
beeldhoogte bij ISO min. / 400 / 
800 / 1600 / 3200 / 6400

1864 / 1804 / 1772 / 
1750 / 1736 / 1657 lp/bh

1931 / 1901 / 1834 / 
1847 / 1741 / 1662 lp/bh

1988 / 1964 / 1937 / 
1903 / 1826 / 1747 lp/bh

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

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

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

1,0 / 1,2 / 1,3 / 
1,4 / 1,6 / 1,8 VN

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

0,6 / 0,7 / 0,7 / 
0,7 / 0,7 / 0,9 VN

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

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

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

92 / 95 / 94 / 
81 / 85 / 80 %

87 / 87 / 88 / 
87 / 89 / 87 %

89 / 88 / 87 / 
83 / 82 / 83 %

Resolutie video in lp/bh bij 
 laagste / hoogste ISO 491 / 487 lp/bh 1163 / 1124 lp/bh 1110 / 1096 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op 
beeldscherm 1,0 / 1,0 VN 0,8 / 0,7 VN 0,6 / 0,5 VN

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

Seriesnelheid raw / jpeg 6,8 / 6,7 b/s 7 / 7 b/s 9 / 12,9 b/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 15 / 100 onbeperkt / onbeperkt 37 / 42

Aantal foto’s (min. / max.) 1670 / 3110 1500 / 3420 240 / 480

Aantal foto’s in Live View-modus 
(min. / max.) 230 / 490 370 / 730 290 / 580

Beoordeling
Beeldkwaliteit 72 80 80

Uitrusting / bediening 90 98 92

Snelheid 86 92 76

Videokwaliteit 68 90 98

Puntentotaal 78 90 88
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