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Fujifilm X-T4
Wanneer de voorganger goed was, krijgt de opvolger het dubbel zo zwaar. Toch schrikt de Fujifilm
X-T4 er niet voor terug om sommige dingen totaal anders te doen dan zijn voorganger. En dat is
precies wat er beter aan is.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST
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BEHUIZING

Twee onafhankelijke SD-slots
met de snelle UHS-II-standaard
zorgen voor hoge overdrachtsnelheden bij het filmen en
fotograferen.

De X-T4 weegt 615 gram inclusief
geheugenkaartjes en accu. Dat
is maar 70 gram meer dan zijn
voorganger.

D

e Fujifilm X-T4 is logischerwijs de
opvolger van de Fujifilm X-T3, die
inmiddels bijna anderhalf jaar aan de
top staat. Toch is de X-T4 kwalitatief gezien
niet enorm veel beter dan de X-T3. Maar
er zijn wel andere verschillen tussen beide
modellen te vinden. Die zitten met name in
allerlei kleine details, en in de enige echte
vernieuwing die de X-T4 heeft. En die is
overigens ook wel fantastisch.

Vergelijkbaar met de voorganger
en toch zo anders

SENSOR
De vierde generatie
X-Trans-sensor
met 26 megapixels
is maar minimaal
verbeterd.

ZOEKER
De EVF geeft onderwerpen duidelijk en vloeiend
weer. In de sportmodus
neemt de framerate toe
en wordt de vertraging
verder geminimaliseerd.

TOUCHSCREEN
Doordat het display aan de
zijkant is gemonteerd, is er veel
flexibiliteit. Tenminste wanneer
de aansluitingen aan de zijkant
van de behuizing niet worden
gebruikt.
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In de video-modus
verandert niet alleen
de menustructuur,
maar kunnen desgewenst ook andere
functies worden toegewezen.

FOTO: FABRIKANT

VIDEO

Zo komen we gelĳk bĳ het belangrĳkste
punt van de camera, de langverwachte
beeldstabilisatie. Die heeft Fujifilm niet
uit de X-H1 gehaald, maar helemaal
opnieuw ontwikkeld. Volgens ons is dit
een belangrĳke stap, vooral omdat veel
X-objectieven geen stabilisatie hebben.
Dankzĳ de magnetische bevestiging
en slimme trucs van de ontwerpers is
het systeem niet alleen kleiner, maar in
vergelĳking met de X-H1 ook efficiënter
geworden. De door de fabrikant beloofde
6,5 stops meer tolerantie lĳken toch redelĳk
hoog gegrepen.
Zelfs wanneer je een gestabiliseerde
lens zoals de nieuwe Fujinon XF 16-80mm
f/4 OIS gebruikt, is in de praktĳk een
stabilisatie van 2 tot 4 stops realistisch
te noemen. En dat heeft veel invloed op
de haalbare beeldkwaliteit, want onze
metingen laten zien dat de X-T3 en de
X-T4 op dat punt aan elkaar gewaagd zĳn.
Wanneer je ze recht tegenover elkaar zet is
het verschil niet groter dan zo‘n honderd
lĳnenparen per beeldhoogte (lp/bh). Dit
verschil is meetbaar, maar in de praktĳk
met het blote oog zo goed als onzichtbaar.
Maar met de kracht van de nieuwe
beeldstabilisatie, zien we een verschuiving
in het voordeel van de X-T4.
Een stabilisatie van 1 stop in de X-T4
komt overeen met de mogelĳkheid de ISOwaarde bĳ het fotograferen uit de hand in
vergelĳking met de X-T3 te halveren. Elke
volgende stop levert nog eens diezelfde
reductie. Drie stops leiden al tot een groter
kwaliteitsverschil. De X-T3 moet bĳvoorbeeld al met ISO 3200 werken, wanneer de
X-T4 nog met ISO 400 aan de slag kan. De
stabilisatie maakt het mogelĳk dat er weinig ruis ontstaat en de resolutie en weergave van fijne details toch hoog blĳven.
Een korte tussentĳdse conclusie: De Fujifilm X-T4 levert net als zĳn voorganger
dankzĳ de X-Trans-technologie fantastische
foto‘s. In een directe vergelĳking met de
X-T3 is het verschil in kwaliteit, wanneer
je tenminste geen rekening houdt met het
effect van de beeldstabilisatie, minimaal.
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In vergelijking met zijn voorganger zijn er veel kleine verbeteringen aangebracht aan de X-T4. We stellen de drie grote upgrades aan je voor.

Met de schakelaar onder de sluitertijdknop zet je de
camera in de videomodus. De menu‘s, inclusief het
„Q“-snelmenu, veranderen van uiterlijk en geven nu
vooral alle filmgerelateerde instellingen weer. Een
slimme ontwikkeling.

De nieuwe sensoreenheid is zeker een hoogtepunt:
een verbeterde mechanische sluiter zorgt voor een
gegarandeerde 300.000 releases en vormt met de
bekende X-Trans-sensor met 26 megapixels en de uitstekende nieuwe beeldstabilisatie krachtig trio.
De nieuwe accu van het type NP-W235
met een capaciteit van 2200 mAh levert
voldoende stroom voor een uitgebreide fototour. In onze test konden we met een volle
accu meer dan 750 foto‘s maken. Bij het filmen wordt de toch al sterke accuduur van zijn
voorganger verdubbeld tot 120 minuten.

Fujifilm X-T4 met Fujinon XF 16–80mm f/4 R OIS WR | 50 mm (KB) | f/4 | 1/750 s | ISO 200

De nieuwe kitlens Fujinon XF 16-80mm f/4 R OIS WR is erg veelzijdig en levert geweldige beeldprestaties. De stabilisatoren in de camera en de lens werken perfect samen.

Een bekende lay-out en een
betere accu
De beeldstabilisatie heeft ruimte nodig,
maar Fujifilm heeft goed werk geleverd.
De X-T4 is namelijk maar twee millimeter
breder en vijf millimeter dikker dan zijn
voorganger. De uitstekende bediening,
waarbij alle vingers goed op de greep
passen, is niet veranderd. Besparingen vind je wel op andere plekken. Zo is
de kleine clip-on flitser uit het pakket
verdwenen. Daar zal niet iedereen blij mee
zijn, want in veel situaties is het beter om
een flitser te hebben en niet te gebruiken,
dan andersom. Bovendien hebben de
ontwikkelaars ook nog op een andere
plek bespaard: er is geen afzonderlijk
laadstation voor de accu. Opladen gaat
voortaan via USB-C. Wel wat minder vaak,
want de nieuwe accu heeft bijna vijftig
procent meer capaciteit. Een volle accu is
goed voor zo‘n 750 foto‘s!
De bedieningselementen aan de
boven- en achterkant van de dslm
blijven praktisch onveranderd. Met
één uitzondering: onder het wieltje
voor de sluitertijd, waar je voorheen de
belichtingsmethode selecteerde, zit nu een
kleine draaischakelaar verborgen. Hiermee
wissel je de camera van foto- naar videomodus. Maar daarover later meer meer.
De knoppen aan de bovenkant geven
directe toegang tot ISO en sluitertijd.
En er is een klein knopje waarmee je ze
vastzet, om onbedoelde aanpassingen te
voorkomen. Het diafragma stel je direct op
het objectief in, of via de kleine wieltjes in
de behuizing. Dat is heel anders dan hoe de
meeste concurrenten dit doen. Maar als je
er eenmaal aan gewend bent, zul je blij zijn
met deze handmatige bediening, die niet
directer had kunnen zijn. Fujifilm dacht
waarschijnlijk “never change a winning
system.“
De elektronische zoeker is ook niet
veranderd. Een upgrade is mogelijk, maar
gewoonweg niet nodig. De weergave
is nog steeds heel helder en praktisch
zonder vertraging. Er is daarentegen meer
veranderd aan het 3-inch touchscreen aan
de achterkant: het display is nu aan de
zijkant opgehangen; volgens ons de slimste
oplossing voor een preview die je vanuit
veel verschillende hoeken kunt bekijken.
Fujifilm heeft ook de resolutie met meer
dan vijftig procent verhoogd tot ongeveer
1,6 miljoen pixels. Het Live-view beeld is
hierdoor vele malen scherper.

FOTOS: SASCHA LUDWIG

De Fujifilm X-T4 in detail
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Het bereik van het helderste en het donkerste
gedeelte is in de Fujifilm
X-T4 verrassend groot.
De camera bereikt hier
en op andere punten het
niveau van een fullframecamera.

Fujifilm X-T4 met Fujinon XF 16–80mm f/4 R OIS WR | 28 mm (KB) | f/8 | 1/250 s | ISO 200
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De Fujifilm X-T4 in lab en praktijk
Ruis: In vergelijking met zijn
voorganger zijn de effecten van
de signaalversterking verder
geminimaliseerd. Tot en met ISO
3200 is er geen reden tot klagen
– uitstekend. Bij hogere ISOwaardes vormen storende pixels
zeer homogene patronen die bij
het bewerking op de computer
gemakkelijk verder kunnen
worden afgevlakt.
Resolutie en details: Tot en
met ISO 400 ligt de gemeten
resolutie op ongeveer 2150
van de 2498 mogelijke
lijnenparen per beeldhoogte,
een enorm hoge waarde in
deze cameraklasse. Alleen
bij ISO 3200 valt de X-T4
onder de grens van 2000
lijnenparen. Bij de krachtige
voorganger was dit al het
geval bij ISO 1600. De
weergave van fijne details
tot ISO 1600 ligt op een
constant hoog niveau. Bij
hogere waardes worden
fijne patronen echter veel
grover en minder scherp
weergegeven.

met

ISO 160

ISO 800

ISO 3200

ISO 12.800

zonder

Fujifilm X-T4 met Fujinon XF 16–80mm f/4 R OIS WR | 80 mm (KB) | f/8 | 1/120 s | ISO 200

De nieuwe filmsimulatie „Eterna Bleach Bypass“ is, zoals de naam al laat raden, duidelijk minder verzadigd en heeft
een laag dynamisch bereik. Een echte blikvanger als je houdt van een ingetogen uitstraling.

Een snelle burst-modus en matige
autofocus bij weinig licht
Voor de prestaties van de dslm kunnen we
alleen maar ons petje afnemen. De X-T4
houdt het hoge niveau van zijn voorganger
vast en doet er zelfs nog een schepje
bovenop: met de mechanische sluiter
levert de nieuwe camera nu 15 foto’s per
seconde. De topsnelheid ligt bij 30 foto’s
per seconde, maar dan wel met een kleine,
1,25-voudige crop. Met de elektronische
sluiter haalt de camera in volle resolutie
20 foto’s per seconde (zonder uitschakeling van de zoeker). De resulterende
datastroom vormt een grote uitdaging
voor zowel het buffergeheugen als de twee
UHD-II geheugenslots. De serielengte is dan
ook niet heel erg hoog. Bij RAW-bestanden
is die zo’n twee seconden en bij JPEG’s iets
minder dan vijf seconden. Dat is prima
om langere bewegingen vast te leggen.
Bijzonder positief in dit verband is dat de
ontwerpers de toch al sterke autofocus
opnieuw hebben aangepakt. De focus
volgt nu nog sneller onderwerpen en doet
dat ook nog betrouwbaarder. Bovendien
zijn de servomotors iets sneller dan die
van de voorganger. Vooral de verbeterde
gezichtsherkenning is indrukwekkend.
Hier bereikt Fujifilm bijna het uitstekende
niveau van concurrent Sony. Maar waar
licht is, is ook schaduw. Letterlijk. Bij weinig
licht, maar ook bij achtergrondverlichting,
loopt het AF-systeem van de X-T4 tegen
zijn grenzen aan. Het hoorbare pompen
van de motors en het langere wachten op
een goede scherpte zijn dan het resultaat.

Een vergelijkbare kwaliteit als die
van de X-H1
Wanneer je de nieuwe schakelaar
onder de knop voor de sluitertijdp
omzet, schakelt de camera over naar
de videomodus en krijg je zijn andere
kant te zien. De microfooningang biedt
nu twee afzonderlijke opties voor het
aanpassen van het opnameniveau,
afhankelijk van of je een microfoon of
een extern audioapparaat via de line-in
gebruikt. Maar de grootste verandering
is waarschijnlijk dat de Fujifilm X-T4
nu full-HD clips tot 240 fps opneemt.
Omgerekend naar een basis-framerate van
24 fps maak je hiermee spectaculaire slow
motion opnames met een tiende van de
snelheid. Video’s in UHD en C4K tot 60 fps
behoorden al tot het standaardrepertoire
van de X-T3, maar de X-T4 ondersteunt
ook de h-265 codec, voor plaatsbesparende
opslag. Verder os jet nieuw dat de dslm
geen speciale 3,5 millimeter stekker
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meer heeft voor het aansluiten van een
koptelefoon. Wil je horen wat er wordt
opgenomen, dan moet je de adapter voor de
USB-C-poort gebruiken. Jammer, want dan
moet je kiezen tussen de stroomvoorziening
via een powerbank en de koptelefoon.
Maar bij het filmen met de X-T4 liggen
vreugde en verdriet iets dichter bij elkaar.
Op het zijwaarts geplaatste display kun
je de preview bekijken, zelfs wanneer de
camera zich dicht bij de grond of zelfs
boven je hoofd bevindt. Het zicht wordt
ook niet belemmerd door een statief of
door accessoires op de flitsschoen. Maar
wanneer de aansluitingen aan de zijkant
worden gebruikt door een microfoon en een
koptelefoon of powerbank, is de mobiliteit
van het scherm nog maar beperkt.
Uitgeklapt naar de zijkant kan het scherm
dan namelijk niet meer naar boven of
beneden worden gedraaid. En dat is een fout
die de verder bijna vlekkeloze videomodus
toch een klein beetje vertroebelt.

Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T4

Fujifilm X-H1

1250 euro

1800 euro

1300 euro

Maximale resolutie

6240 x 4160 pixels

6240 x 4160 pixels

6000 x 4000 pixels

Effectieve pixels

26,0 miljoen

26,0 miljoen

24,0 miljoen

Sensor (type / grootte)

CMOS / 23,5 x 15,6 mm

CMOS / 23,5 x 15,6 mm

CMOS / 23,5 x 15,6 mm

Lensvatting / cropfactor

Fujifilm X / 1,5-voudig

Fujifilm X / 1,5-voudig

Fujifilm X / 1,5-voudig

Laagdoorlaatfilter / beeldstabilisatie

━/━

━/●

━/●

Zoeker (soort)

elektronisch

Prijs body (ca.)
TECHNISCHE GEGEVENS

elektronisch

elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting 100 procent /
0,75-voudig
(omger. naar fullframe)
3,0 inch /
Display (grootte / resolutie)
1.040.000 subpixels
●/●
Display (touchscreen / kantelbaar)
1/32.000 – 30 s / ●
Sluitertijden / bulb

100 procent /
0,75-voudig

100 procent /
0,75-voudig

3,0 inch /
1.620.000 subpixels
●/●

3,0 inch /
1.040.000 subpixels
●/●

1/32.000 – 900 s / ●

1/32.000 – 30 s / ●

Kortste flitstijd

1/250 s

1/250 s

1/250 s

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

160 – 12.800 /
80 – 51.200

160 – 12.800 /
80 – 51.200

200 – 12.800 /
100 – 51.200

Witbalans
Fotoformaten

3 presets /
met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW

3 presets /
met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW

3 presets /
met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW

Videoresolutie

2160 / 60 p

2160 / 60 p

2160 / 30 p

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

●/●/
●/●

●/●/
●/●

●/●/
●/●

Interne flitser / richtgetal /
flitsschoen

━/8/
●

━/━/
●

━ / 11 /
●

Wifi / NFC / gps

● b/g/n / ━ / ━

● b/g/n / ━ / ━

● b/g/n / ━ / ━

Opslagmedium (slot 1 / 2)

SDXC (UHS II) / SDXC

SDXC (UHS II) / SDXC

SDXC (UHS II) / SDXC

USB / HDMI-uitgang

3.0 / micro-HDMI

3.1 / micro-HDMI

3.0 / micro-HDMI

Microfoon- / koptelefoonaansluiting

●/●

●/━

●/━

Accu / energie / prijs (ca.)

NP-W126S / 9,1 Wh /
45 euro
Magnesiumlegering / ●

NP-W235 / 15,8 Wh /
70 euro
Magnesiumlegering / ●

NP-W126S / 9,1 Wh /
45 euro
Magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d)

133 x 93 x 59 mm

135 x 93 x 64 mm

140 x 97 x 40 mm

Gewicht body

545 g

615 g

675 g

MEETWAARDES getest met

Fujifilm XF 1,4/35

Fujifilm XF 1,4/35

Fujifilm XF 1,4/35

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

2246 / 2254 / 2015 /
1983 / 1980 / 1977 lp/bh

2156 / 2156 / 2007 /
2028 / 1974 / 1974 lp/bh

2100 / 2096 / 1983 /
1965 / 1946 / 1933 lp/bh

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij ISO min / 400 / 800 1,1 / 1,3 / 1,7 /
/ 1600 / 3200 / 6400
1,9 / 1,9 / 2,5 VN

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

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

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

0,4 / 0,5 / 0,7 /
0,8 / 0,7 / 1,0 VN

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

0,5 / 0,6 / 0,6 /
0,7 / 0,6 / 0,8 VN

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

72 / 75 / 78 /
81 / 76 / 77 %

78 / 78 / 80 /
80 / 77 / 73 %

79 / 79 / 81 /
81 / 75 / 78 %

Resolutie video in lp/bh bij laagste / hoogste ISO
1296 / 1296 lp/bh

1284 / 1133 lp/bh

1296 / 1284 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op
beeldscherm

1,2 / 0,8 VN

0,7 / 0,4 VN

1,0 / 0,7 VN

Inschakeltijd zonder autofocus

1,2 s

0,8 s

0,9 s

Seriesnelheid raw / jpeg

20 / 20 foto's/s

20 / 20 foto's/s

13,6 / 13,7 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg

35 / 79

35 / 97

23 / 41

Aantal foto’s (min. / max.)

270 / 520

370 / 760

220 / 400

Aantal foto’s in Live View-modus
(min. / max.)
280 / 540

390 / 770

240 / 450

Materiaal behuizing /stof- en
spatwaterdicht

Uitstekende beeldkwaliteit, krachtige beeldstabilisatie, professionele
video-modus
Autofocus hapert bij slechte lichtomstandigheden en bij tegenlicht, aansluitingen
blokkeren het display

„Na de revolutie
komt de evolutie.“
Er zijn veel details die de nieuwe versie anders
maken dan zijn voorganger, maar de beeldkwaliteit
blijft grotendeels hetzelfde. Overstappen alleen vanwege de beeldstabilisatie heeft volgens ons weinig
zin. Maar wie nu overweegt om naar het X-systeem
over te stappen, vindt in de Fujifilm X-T4 een dslm
die nog een stukje dichter bij perfectie komt dan zijn
toch al zeer krachtige voorganger. Een geweldig
pakket voor fotografen en filmmakers.
Geen vervanging, maar een aanvulling
Veel kwaliteitskenmerken van de X-T3 zijn terug
te vinden bij de X-T4. De grote extra attractie is de
beeldstabilisatie. Maar de extra 550 euro is toch wel
erg veel, ook al is de X-T4 zijn geld meer dan waard.
Maar als je een X-T3 hebt, is het net te veel om nu al
over te stappen. De X-T4 is dan ook niet zozeer een
vervanging, maar eerder een aanvulling met flink
wat extra voordelen.

BEOORDELING

Uitrusting / bediening

98
94

98
98

100
94

Snelheid

94

98
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Videokwaliteit

96

96

96

PUNTENTOTAAL

96

98

96

Beeldkwaliteit
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