Uitstekend
Ben je je onderwerp kwijt? Met een knop op het objectief
(Nikon noemt het de terugkeerzoomknop) kun je
razendsnel uitzoomen om je onderwerp terug te vinden.
Laat vervolgens de knop los om weer in te zoomen.

Goed
Voorkeuzeprogramma’s,
(half-)automatische stand
of volledig handmatig? Deze
Coolpix heeft het allemaal.

Zeer goed

Voldoende

De oled-zoeker is
groot en geeft een
scherp beeld.

Je kunt het scherm
kantelen en draaien, maar
het is niet aanraakgevoelig.

(ca. 850 euro)

Nikon Coolpix P950
Van ver weg tot héééél dichtbij: de P950 heeft een
83-voudige optische zoom. Dat klinkt goed, maar er
zitten wat beperkingen aan.

H

et liefst hadden we deze camera in
de dierentuin uitgeprobeerd, want
daar heb je genoeg interessante
onderwerpen rondlopen die je maar
wat graag dichterbij wilt halen. Met een brandpuntsafstand van omgerekend zo’n 2000 mm
haal je zelfs een schuwe boskat nog dichtbij.
Maar helaas pindakaas: op het moment van
testen waren alle dierentuinen nog steeds
gesloten en dus zijn we aangewezen op de
honden en katten van de buren en de vogels
die buiten vrij rondvliegen. Gelukkig konden
we ook met deze viervoeters en gevleugelden
goed zien wat de P950 in zijn mars heeft (en
waar hij wat meer moeite mee heeft). Zolang
je onderwerpen stilzitten of zich maar een

heel klein beetje bewegen, dan gaat het allemaal goed. Maar wanneer de hond of kat er
genoeg van heeft en door de tuin spurt, dan
wordt het een stuk lastiger om de viervoeter
in beeld én in focus te houden. Dit geldt ook
bij het fotograferen van wegvliegende mussen en andere rappe vogels.

Grote lens, kleine sensor
De Coolpix P950 is ongeveer net zo groot als
een kleine spiegelreflexcamera. Samen met
de enorme lens weegt hij ongeveer een kilo,
dat is vrij fors dus. Zijn meest opvallende fea
ture is zijn enorme zoombereik, van 23 mm
tot 2000 mm. Zo’n enorme zoom wordt
mogelijk gemaakt door een vrij kleine sensor

(1/2.3-inch), wat zo’n achttien procent van de
oppervlakte van een standaard APS-C-sensor is. Dat merk je wel aan de beeldkwaliteit.
Met deze Nikon kun je de foto’s (zestien
megapixel) als jpg of als raw opslaan. In ons
testlab liet de P950 bij voldoende licht een
prima resolutie zien in het beeldmidden. In
de hoeken nam de resolutie echter sterk af.
Wanneer we een hogere ISO instelden, raakten we al snel wat details kwijt.
De P950 heeft verschillende voorkeuze
standen die je kunt gebruiken, zoals een
automatisch stand, sluitervoorkeur, diafragmavoorkeur en een handmatige stand.
Daarnaast heeft hij ook een aantal speciale
programmastanden, zoals ‘Vogels bekijken’
en ‘Maan’. Hierover lees je meer in het kader
hiernaast. Een panorama-modus ontbreekt
echter. Als groothoek is de lens behoorlijk
De autofocus had
geen moeite met
deze langzaam
zwemmende eend.
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Compactcamera
Mini-praktijktest Coolpix P950

Nikon Coolpix P950
Op 6 april hebben
we de Coolpix
P950 gebruikt om
de supermaan te
fotograferen. Met
de stand ‘Maan’ op
de camera, konden
we de natuurlijke
satelliet beeldvullend
op het schermpje
krijgen. Bij deze
foto hadden we de
sluitertijd op 1/250
staan. We gebruikten
een ISO van 400 en
hadden er een statief
bij gepakt. De kraters
op het oppervlak van
de maan waren goed
te zien!

De ISO op deze camera
is in te stellen van 100 tot
6400. In het testlab kregen
we bij ISO 800 al te maken
met wat detailverlies. Dit
kun je ook zien in onze
testfoto’s. Bij elke stap gaan
er meer details verloren in
de stampers en meeldraden
van de bloem. De foto die
gemaakt is met ISO 6400
voelt erg onnatuurlijk.
De blaadjes lijken wel
gladgestreken en de kleuren
missen uitstraling.

Prijs (ca.)

850 euro

Technische gegevens
Maximale resolutie

4608 x 3456 pixels

Effectieve pixels

15,9 miljoen

Sensor (type / grootte)

CMOS / 1/2,3 inch

Beeldstabilisatie

Objectief

Zoeker / flitser / flitsschoen)

elektronisch / • / •

Display (grootte / resolutie)

3,2 inch /
921.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar

–/•

Optische zoom

83-voudig

Brandpuntsafstand (KB)

24 – 2000 mm

Lichtsterkte objectief

f/2.8 – 6.5

Belichtingsmodi P/A/S/M

•/•/•/•

Sluitertijden / bulb

60 – 1/4000 s / •

ISO-bereik (met / zonder uitbreiding)

100 – 6400 /
100 – 6400

Fotoformaten

RAW+JPEG

Videoresolutie

2160 / 30p
1080 / 60p
720 / 60p

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

•/•/
•/•/•

Wifi / NFC / GPS / Bluetooth

• (b/g) / – / – / •

Opslagmedium

SDXC

USB / HDMI-uitgang

mini-USB / micro-HDMI

Opladen via usb

•

Microfoon- / koptelefoonaansluiting

–/–

Accu / prijs (ca.)

EN-EL20a / ca. 45 euro

Stof- / waterdicht

–/ –

Afmetingen (B x H x D) / gewicht 140 x 110 x 150 mm / 1005 g
Meetwaarden

ISO 100

ISO 800

ISO 1600

ISO 6400

Resolutie in groothoek (centrum 1590 / 1470 lp/bh
/ randen) ISO min., ISO 400, ISO 1435 / 1264 lp/bh
800, ISO 1600
1136 / 1049 lp/bh
1022 / 880 lp/bh
Zoomresolutie (centrum / hoeken) ISO min.

832 / 805 lp/bh

Ruis op monitor (VN1) ISO min, /
400 / 800 / 1600
2,1 / 2,6 / 3,0 / 3,0 VN

lichtsterk (f/2.8). Dit wordt echter snel
minder wanneer je gaat inzoomen (f/6.5).
Daarna zit je al snel tegen het maximum aan
van f/8 en dat is jammer. De kortste sluitertijd is 1/4000 en de maximale sluitertijd is
30 seconden.
Met de videomogelijkheden zit het wel snor.
Naast de mogelijkheid om in 4K te ﬁlmen, kun
je onder andere highspeed video’s met 60 fps
in 720p maken. De camera heeft daarnaast
aansluitingen voor een microfoon en een
externe flitser. Een aansluiting voor een
hoofdtelefoon ontbreekt echter.

Minder goed bij bewegende
onderwerpen
Bij stilstaande onderwerpen is de autofocus
(in de enkelvoudige stand, AF-S) goed en
stelt hij zelfs wanneer je bent ingezoomd
goed scherp. Ook de AF met doelopsporing
werkt goed en je kunt de grootte en de

positie van het autofocusgebied aangeven.
Jammer genoeg is het allemaal wat minder
bij bewegende onderwerpen (AF-F). De
autofocus krijgt niet altijd het bewegende
onderwerp goed te pakken en daar had zijn
voorloper (de P900) ook last van. Daarnaast
is de P950 niet de snelste camera. Zo moet
hij tussen twee foto’s even een seconde
pauze nemen en meer dan tien seriefoto’s
achter elkaar zit er niet in. De camera laat
zich echter prima bedienen, dankzij de goede
plaatsing van de verschillende knoppen en
het overzichtelijke menu.

Ruis op print (VN3) ISO min. /
400 / 800 / 1600

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

Detailweergave bij ISO min. /
400 / 800 / 1600

73 / 65 / 61 / 54 %

Vertekening (groothoek / tele)

-0,27 / 0 %

Vignettering (groothoek / tele)

0,49 / 0,35 diafragmastops

Chromatische aberratie (groothoek / tele)

1,4 / 1,3 pixels

Inschakeltijd (tot eerste foto)

1,7 s

Ontspanvertraging met autofocus (groothoek / tele)

0,25 / 0,43 s

Tijd tussen twee foto’s

1s

Gemiddelde accuduur

330 foto’s /
127 videominuten

Beoordeling
Beeldkwaliteit

64

Uitrusting / bediening

88

Snelheid

58

Puntentotaal

74

Zoom tot maar liefst 2000 mm,
ergonomisch design
Al bij ISO 1600 duidelijk verlies
van details, autofocus minder bij
bewegende onderwerpen
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