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Sony ZV-1   (ca. 800 euro)

Sony ZV-1
Als je succesvol wilt zijn op YouTube heb je minimaal een spannend verhaal nodig en de juiste 
camera om het te filmen. Met de ZV-1 doet Sony een uitstekende poging om dat laatste 
 eenvoudiger te maken dan ooit.  

IN LAB & PRATIJK GETEST

Iedereen heeft het over vlogs, en 
 influencer is de droombaan van deze 
generatie. Elke minuut wordt er maar 

liefst zo‘n 400 uur aan bewegend beeld 
geüpload naar populaire sites als YouTube. 
Dat komt overeen met een ongelooflijke 65 
jaar aan speeltijd per dag. Het is dus niet 
meer dan logisch dat fabrikanten speciale 
vlogcamera‘s op de markt brengen om 
aan de behoefte van de doelgroep (14-29 
jarigen) te voldoen.

De Canon Legria Mini X is een voorbeeld 
van een succesnummer op dat gebied en 
wordt in professionele kringen beschouwd 
als het Zwitserse zakmes voor selfiefilmers. 
De compactcamera met bijzondere vorm 
kwam in februari 2014 voor ongeveer 400 
euro op de markt en was korte tijd later 
al uitverkocht. En de camera is nog steeds 
populair. Tweedehands modellen  wisselen 
nu nog altijd voor de nieuwprijs of meer 
van eigenaar. 

Ook Sony heeft op deze trend ge  reageerd 
en presenteert met de ZV-1 een camera 
die volledig is gericht op het op nemen 
van selfie-video‘s. Beproefde en krachtige 
technieken zorgen voor een uitstekende 
beeldkwaliteit, en het design van de 
camera is helemaal aangepast op de 
behoeften van de influencer. Of dit een 
geniale zet was van Sony lees je in deze 
 uitgebreide test.

Aangepast en omgebouwd voor 
vloggers
Op het eerste gezicht zie je niet veel nieuws 
aan de nogal onopvallende  behuizing. Er 
is wel duidelijk een relatie met de RX100- 
serie. Afmetingen en gewicht komen 
overeen met de zustermodellen, maar 
het kleine uitsteeksel aan de voorkant is 
wel nieuw. Dit verbetert de  bediening bij 
 conventioneel gebruik enigszins, maar 
tijdens het filmen in de selfie- modus is 

het eerder wat storend. Maar de opval-
lendste  verandering ten opzichte van 
 camera‘s uit de RX100-reeks, is het 3-inch 
display. Dit is nu aan de linkerkant beves-
tigd en kan 180 graden naar voren worden 
geklapt, zonder dat (zoals bij de versie die 
omhoog klapt) het zicht wordt  belemmerd 
door  accessoires die je op de flitsschoen 
 bevestigt. Ook de aan sluitingen aan de 
rechterkant van de behuizing (micro-
HDMI, USB, microfoon aansluiting) zitten 
niet in de weg. 

Verder is de kleine rode led aan de voor-
kant erg handig: die geeft aan of er wel of 
niet wordt gefilmd. Toch  zouden we graag 
wat meer functies via het  display bedienen 
dan alleen de focus, zeker met het oog op 
de doelgroep van smart phone-gebruikers. 
De zeer uit gebreide instellingen-
menu‘s en zelfs het vrij te  configureren 
‘MyMenu‘ heeft in de  selfie-modus geen 
touch- interface, wat het navigeren erg 

FLEXIBEL
Het 3-inch touch display 

heeft een aangenaam hoge 
resolutie en is ook in direct 
zonlicht goed afl eesbaar.

ACCUDUUR
De accu met een capaciteit 
van 1240 mAh is goed voor 
80 minuten video of bijna 

300 foto‘s.

LET OP, OPNAME!
Het rode led-lampje aan de voorkant 
geeft bij het selfi e-fi lmen aan of de 
opname daadwerkelijk is gestart.

C O M PAC TC A M E R A
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Volledig gericht op 
 bewegend beeld
De menu‘s van de ZV-1 volgen het bekende Sony- 
principe: elk kleinigheidje kan worden aangepast. We 
zetten de belangrijkste instellingen op een rijtje. 

onpraktisch maakt. Een snelmenu met 
touch-functie zou de  bediening een stuk 
gemakkelijker maken.

In plaats daarvan vertrouwt Sony 
op een meer klassieke bediening met 
 knoppen, waarvan je de meeste zelf kunt 
 configureren. De modusknop is vervangen 
door een kleine ‘Mode‘-knop en de nu veel 
grotere opnameknop zit ook aan de boven-
zijde. Daarnaast is er nog een knop die je 
kunt configureren en die standaard een 
nieuwe functie aanstuurt. Met een druk op 
die knop maak je de achtergrond onscherp 
en ligt de focus op het gezicht van de 
 vlogger. ‘Background Defocus‘ noemt Sony 
dat. Het vast gemonteerde Zeiss-objectief 
met  stabilisatie is voor dit doel aan genaam 
lichtsterk. Met f/1.8 bij groothoek en f/2.8 
bij inzoomen boek je de beste resultaten. 
Alleen het brandpuntbereik van 24 tot 70 
milli meter (omgerekend naar kleinbeeld) 
past niet helemaal bij een vlog-camera. Je 

gezicht past nog net in beeld wanneer je de 
camera met gestrekte arm vasthoudt. Een 
paar millimeter meer zou fantastisch zijn 
en het beeld veel meer openen.

Op een groot deel van de boven-
kant (eigenlijk het hele gedeelte van de 
 in gebouwde flitser bij de camera‘s uit de 
RX100-serie), zit nu een grote microfoon 
met drie afzonderlijke capsules. Deze richt-
microfoon levert een zeer goede audio-
kwaliteit en omgevingsgeluiden worden 
uitstekend weg gefilterd. Er wordt zelfs een 
handige windkap meegeleverd.

Beproefde techniek opnieuw 
gecombineerd
Aan de binnenkant vinden we bekende 
specificaties en zelfs hele onderdelen 
die rechtstreeks afkomstig zijn van de 
RX100 V en VII. Beide modellen behoren 
momenteel tot de beste van de markt. De 
nieuwe  combinatie van sensor en beeld-

processor in de ZV-1 levert een enorm hoge 
werk snelheid op en is gelijk een nieuwe 
referentie waarde voor de beeldkwaliteit 
van compactcamera‘s. De kern van de 
camera is de meetbaar verbeterde beeld-
chip van de RX100 V met een resolutie van 
20 megapixel. De back-illuminated chip en 
de verdeling over meerdere lagen (Stacked 
Design) moeten de ruisvorming laag en het 
tempo hoog houden. De Bionz-X-processor 
uit de RX100 VII en A9 II ondersteunt dit en 
zorgt voor een zeer snelle beeld frequentie 
– en dat zowel bij het  filmen als bij het 
 fotograferen.

De rest van de uitrusting is al even 
 professioneel: een elektronische sluiter met 
een minimale sluitertijd van 1/32.000 s, 
een ISO-bereik van 125 tot 12.800 en de 
 krachtige autofocus van de RX100 V 
 zorgen voor veel flexibiliteit in praktisch 
elke  situatie. Praktische functies zoals de 
realtime ogen-autofocus en een tracking- 

VOOR BEGINNERS
De verschillende modi zijn nu toe-

gankelijk door op een toets te druk-
ken. Het moduskeuzewieltje aan de 

bovenkant is verdwenen.

HOORBAAR BETER
De richtmicrofoon met drie onaf-

hankelijke capsules neemt veel van 
de bovenkant in beslag.

EN ACTIE!
De opnameknop zit nu aan 
de bovenkant en is een stuk 

groter geworden.

LICHTSTERK
Met een brandpuntbereik van 24 
tot 70 millimeter (KB) en diafrag-

mawaardes van f/1.8 tot f/2.8, 
levert het ingebouwde objectief 

mooie onscherpe achtergronden.

Met de Proxy-functie sla 
je naast video‘s in hoge 
 resolutie, tegelijkertijd 
video in 720p op. Dat 
ontlast je pc bij het 
bewerken van je video‘s. Je 
kunt ook de snelheid van 
de  autofocus naar wens 
instellen.

Zelfs de superslowmotion 
heeft een submenu: naast 
de beeldfrequentie van bron 
en doel, wordt ook de REC 
Timing voor de opname van 
twee seconden vastgelegd. 
Het is aan te raden om die in 
het begin in te stellen op End 
Trigger: de camera neemt dan 
op met terugwerkende kracht.

Voordat je kunt gaan fi lmen 
in full-HD of UHD, moet je 
eerst de geschikte codec 
kiezen. Het aanpassen van 
de beeldfrequentie doe 
je (omslachtig genoeg) 
daarna in een apart menu. 
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De Sony ZV-1 in test en praktijk

ISO 125 ISO 400 ISO  800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12.800

functie van hoge kwaliteit maken het pak-
ket  compleet. Wat betreft autofocus is de 
 concurrentie van Sony op dit moment nog 
geen stap vooruit gekomen. Dat zo‘n kwa-
litatief goed systeem wordt gebruikt in een 
vlog- camera is zeer plausibel. Het zal dan 
ook  ongetwijfeld een populaire camera 
worden in de community.

Een zeer hoge scherpte in de 
details
Het is duidelijk dat filmers en vloggers 
andere eisen stellen aan een camera 
dan fotografen, zowel qua werking als in 
technisch opzicht. Op dat laatste punt 
sluit Sony geen compromissen. Zo wordt 
er ongeacht de gekozen videoresolutie 
gebruikgemaakt van oversampling. De 
camera leest steeds een groot deel van 
het sensoroppervlak uit, een equivalent 
van 14 megapixel om precies te zijn. De 
 processor  berekent dan de resolutie in het 
juiste  formaat. Voor UHD-video‘s komt 
dat overeen met ongeveer acht megapixel. 
Video‘s van de ZV-1 hebben zodoende een 
zeer hoge scherpte in de details. De UHD-

Ruis: Tot en met ISO 800 zijn beelden 
van de ZV-1 zeer duidelijk en bijna vrij 
van storende pixels. Bij slecht licht en 
ISO 3200 wordt er wel ruis zichtbaar, 
wat zorgt voor enig verlies aan details. 
ISO 6400 en hoger moet je alleen in 
noodgevallen gebruiken, omdat de 
hoeveelheid ruis dan erg storend is. 

Resolutie & details: De ZV-1 overtreft 
in beeldkwaliteit het topmodel RX100 V. 
Vooral de resolutie in de hoeken is op: 
1710 lijnenparen per beeldhoogte (lp/
bh) in het midden en 1426 lp/bh aan 
de rand, bij ISO 125. Dat komt overeen 
met een toename van vijf, respectie-
velijk 15 procent. Over het hele ISO- 
bereik benaderen de camera‘s elkaar. 
Bij de ‘Dead Leaves‘-meting is de ZV-1 
 voortdurend een stap verder. Indruk-
wekkend.

Met de vertrouwde ogen-AF voor mens en dier, is de focus bij met levendige onderwerpen altijd snel en betrouw-
baar. Dankzij real-time tracking volgt de focus het onderwerp, zelfs tijdens het fi lmen. Zeer praktisch.
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clips met 25 fps en een overdracht snelheid 
van 100 MBit/s zullen daarom zeker in de 
smaak vallen bij influencers die gewend 
zijn aan kwaliteit. De  populaire framerate 
van 24 fps is ook beschikbaar, maar alleen 
wanneer je de camera  om  schakelt van 
de Europese PAL-modus naar de NTSC- 
standaard voor Noord- Amerika en Azië. 
Dat omschakelen duurt wel even en het is 
dan bovendien noodzakelijk om de camera 
opnieuw in te schakelen. Een  vervelende 
bijkomstigheid hiervan is dat, in elk geval 
bij onze test camera, alle andere vast-
gelegde instellingen ook gelijk worden 
gereset.  

Full-hd video‘s worden opgeslagen met 
maximaal 120 fps in NTSC-modus of 100 
fps in PAL-modus. Wat betreft slow motion 
heeft de camera nog veel meer te  bieden. 
De sensor levert namelijk maar liefst 1000 
 beelden per seconde als dat nodig is. Om -
gerekend naar een basis frequentie van 
25 fps komt dit overeen met een veer-
tigste van de  werkelijke snelheid. Een 
 fascinerende  gimmick, maar dat is dan 
ook alles. De bediening is namelijk behoor-
lijk omslachtig. Je moet eerst de focus 
 instellen en dan met een druk op de knop 
de camera gereed zetten. Pas dan kan de 
ongeveer twee seconden durende opname 
eindelijk worden gestart. Dat is leuk voor 
bijvoorbeeld een bewegende gif, maar 
het is niet erg geschikt voor spontane 
 onderwerpen.

Een voorwaarde hierbij is dat de sluiter-
tijd staat ingesteld op 1/1000 s of korter. 
Als er weinig omgevingslicht beschikbaar 
is, stijgt de ISO-waarde, wat weer zorgt 
voor een flinke toename in ruis. Over 
het algemeen geldt dat de slow motion- 
opnames in vergelijking met standaard 
videomateriaal van de ZV-1 beduidend 
minder details en scherpte hebben. Dat 
komt doordat dan niet de hele oppervlakte 
van de chip wordt uitgelezen, maar slechts 
een klein deel ervan. Ontbrekende informa-
tie wordt vervolgens geïnter poleerd

Het is wel praktisch dat in het menu 
 verschillende opname-modi beschikbaar 
zijn. Daardoor kun je de opname  starten 
nadat, voordat, of op het moment dat 
de opnameknop wordt ingedrukt. Maak 
 overigens niet gelijk teveel slowmotion-
opnames, want de functie trekt de accu 
namelijk in recordtempo leeg. Tijdens onze 
test  moesten we de ZV-1 al na vijftien slow 
motion video‘s toch alweer aan de oplader 
hangen.

Alles wat een vlogger zich maar 
kan wensen
Maar in de klassieke videomodi staat de 
NP-BX1 accu met capaciteit van 1240 mAh 

  Fantastische beeldkwaliteit, uitgebreide 
videofuncties, goedkoop

  Beperkte bediening in de selfi e-modus, 
geen touch-menu‘s, accuduur

“Uitstekende beeldkwaliteit 
en een paar minpuntjes in 
het ontwerp.“
Er is niets mis met de techniek en prestaties van de 
ZV-1,  integendeel. Wat betreft de  bediening en ook 
de haptiek van de camera zien we tijdens het vlog-
gen op sommige punten nog wel potentiële verbe-
teringen. De optionele handgreep gaat al de goede 
kant op, maar om selfi e-fi lmers volledig tevreden te 
stellen, wordt het tijd voor een display met de lang-
verwachte touch-functie.

garant voor bijna 80 minuten filmen. Dat 
is voldoende, maar ook weer niet over-
weldigend. Maar de ZV1 heeft wel een 
geweldige uitrusting. Een automatische 
time-lapse, vlakke HLG-beeldprofielen, een 
inschakelbaar ND-filter en zelfs professi-
onele functies zoals een overbelichtings-
waarschuwing via een zebra- patroon, 
timecode voor het synchroniseren van 
 meerdere apparaten en een Clean-HDMI-
out zijn  allemaal aanwezig. 

Er blijft bijna niets meer te wensen over 
en Sony heeft zelfs aan een proxy- modus 
gedacht. In die modus wordt er tegelijker-
tijd met UHD- of Full-HD video‘s, video 
in 720p  opgeslagen.  Daardoor gaat het 
bewerken naderhand een heel stuk sneller 
en je kunt de video‘s ook prima op minder 
snelle pc‘s  bewerken  zonder dat je er een 
 eeuwigheid op hoeft te wachten. Daar-
naast is de ‘DUal-Rec‘- functie ook erg prak-
tisch. Daarmee kun je tijdens het  filmen 
direct foto‘s tot 17 MP opslaan. Perfect 
om heel eenvoudig zogeheten thumbnails 
te creëren, die je later weer op sites zoals 
 YouTube als preview kunt gebruiken.

Als je nu denkt dat de ZV-1 echt 
 on  betaalbaar is, dan heb je het mis. Met 
een prijs van zo‘n 800 euro heeft Sony een 
zeer aantrekkelijk aanbod op de markt 
gebracht. Voor 100 euro meer koop je de 
camera als kit, inclusief de sensationele 
bluetooth-greep GP-VPT2BT. Maar als je 
als fotograaf nu twijfelt tussen de ZV-1 en 
de RX100 VII, dan raden we toch echt de 
laatstgenoemde aan. De ZV-1 is duidelijk 
vooral een videocamera, die daarnaast ook 
foto‘s kan maken.

Sony ZV-1
Prijs (ca.) 800 euro
TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale resolutie 5.472 x 3.648 pixels

Effectieve pixels 20 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 1 inch

Beeldstabilisatie objectief

Zoeker / flitser / flitsschoen ━ / ━ / ●

Display (grootte /
resolutie)

3,0 inch / 
1.228.800 subpixels

Touchscreen / klapbaar ● / ●

Optische zoom 3-voudig

Brandpuntsafstand (klein-
beeld)

24 – 70 mm

Lichtsterkte objectief f/1.8 – 2.8

Belichtingsmodi P/A/S/M ● / ● / ● / ●

Sluitertijd / bulb 30 – 1/32.000 s / ●

ISO-bereik (zonder / 
met uitbreiding)

125 – 12.800 / 
80 – 12.800

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 / Memory Stick 
PRO Duo

USB / HDMI micro-USB / micro-HDMI

Opladen via USB ●

Microfoon- / koptelefoon-
aansluiting

● (3,5 mm) / ━

Accu type / prijs (ca.) NP-BX1 / 30 euro

Afgedicht / waterdicht ━ /  ━

Afmetingen / gewicht 106 x 60 x 44  mm / 294 g

MEETWAARDES

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

1710 / 1707 lp/bh
1695 / 1593 lp/bh
1426 / 1399 lp/bh
1385 / 1311 lp/bh

Resolutie in zoom
(centrum / hoeken)  ISO min 1587 / 1559 lp/bh
Ruis op monitor (VN1)
ISO min / 400 / 800 / 1600 1,5 / 1,8 / 1,9 / 2,3 VN
Ruis op afdruk (VN3)
ISO min / 400 / 800 / 1600 0,9 / 1,1 / 1,1 / 1,3 VN
Detailweergave bij
ISO min / 400 / 800 / 1600 91 / 88 / 85 / 82 %
Vertekening
(groothoek / zoom) -0,07 / -0,19 %
Vignettering (groothoek / 
zoom) 0,30 / 0,46 stops
Chromatische aberratie
(groothoek / zoom) 0,2 / 0,2 pixels
Inschakeltijd (tot eerste foto) 2,5 s
Ontspanvertraging met auto-
focus (groothoek / zoom) 0,26 / 0,28 s
Tijd tussen twee foto‘s 0,3 s
Gemiddelde accuduur 300 foto‘s / 

76 videominuten
BEOORDELING

Beeldkwaliteit 100
Uitrusting / bediening 88
Snelheid 76

PUNTENTOTAAL 94

81
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