
S YS T E E M C A M E R A

(ca. 5990 euro)

Leica SL2
Het ontwerpprincipe 'form follows function' is de inspiratiebron voor veel succesvolle producten en niet alleen binnen de fotografi e. 
Met de Leica SL2 is het juist andersom. Alle techniek lijkt ondergeschikt te zijn aan de prachtige body.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Leica is als geen andere fabrikant van 
camera's en lenzen in staat om hun 
producten vakkundig aan de man te 
brengen, speciaal aangepast aan de 

behoeften van klanten die gewend zijn aan 
luxe. De iconische rode stip met het logo 
garandeert een cameratechniek van hoog 
niveau met een tijdloos elegant ontwerp. 

De Leica- camera's doen onvermijdelijk 
denken aan een prestigieuze Rolls-Royce 
limousine. Het klassieke design en de kwali-
teitsmaterialen hebben een reeks producten 
opgeleverd die in de loop van decennia zijn 

verbeterd en steeds vooruitstrevend zijn. 
Aan de binnenkant tref je de meest moderne 
technologie van BMW aan, wat het bedrijf 
heeft geholpen aan een naam die staat voor 
betrouwbaarheid en uitstekende rijeigen-
schappen. Wat dat betreft zijn er wel diverse 
parallellen te trekken naar de Leica SL2.

Een zeer bijzondere systeem camera
De Leica SL2 is de enige fullframe-camera 
met verwisselbare lensvatt ing die werkelijk 
'Made in Germany' is. In vergelijking met 
bijvoorbeeld de Sony A7-camera's is de dslm 

erg fors. Met een gewicht van rond de 900 
gram inclusief accu weegt de camera zo'n 
250 gram meer dan de concurrenten van 
de Japanners. Bovendien meet de camera 
aan alle kanten (dus in de hoogte, breedte en 
diepte) wat millimeters meer. Dit betekent 
dat de Leica door kleinere handen niet zo 
stevig kan worden vastgepakt. Heb je grote 
handen, dan kun je de geprononceerde 
uitstulping stevig vasthouden en kun je ook 
goed bij de twee knoppen naast de vatt ing. 
Het valt overigens op dat de SL2 slechts een 
paar directe knoppen heeft. Modellen van 

OBJECTIEVEN
De vatting van de SL2 
is geschikt voor de SL-, 
M- en TL-objectieven 
van Leica. In het laatste 
geval schakelt de camera 
 automatisch over op de 
APS-C modus.

BODY
Zowel qua afmetingen als 
gewicht is de Leica-dslm 

 gebaseerd op het zustermodel 
van Panasonic.

ACCU
De accu van het type BP-SCL4 
heeft een capaciteit van 1860 

mAh, wat genoeg is voor zo'n 450 
foto's. Daar is nog ruimte voor 

verbetering.
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andere fabrikanten lijken hiermee vergeleken 
overdadig. Drie knoppen naast het display, 
en twee knoppen aan de boven- en voorkant 
naast de vatting zijn in principe voldoende, 
want sommige knoppen kunnen naar wens 
vrij worden toegewezen. 

Functies die je niet zo vaak gebruikt zijn 
terug te vinden in het snelmenu of in het 
hoofdmenu. Het inconsequente hiervan is dat 
je het hoofdmenu niet via aanraking kunt be-
dienen, maar het snelmenu wel. Wat betreft 
het prettig in de hand liggen en de bruik-
baarheid zijn de meningen op onze redactie 
behoorlijk verdeeld. Wat de een handig en fijn 
vindt, is voor de ander juist te beperkt.

De behuizing bestaat uit een magnesium- 
aluminiumlegering met stevige kunstlederen 
onderdelen. De speciale coating blijkt bijzon-
der ongevoelig te zijn voor vingerafdrukken, 
strepen en, volgens de fabrikant, zelfs voor 
 lelijke krassen. Het 3,2-inch display beslaat 
een groot deel van de achterkant. Met 
2,1 miljoen pixels is het beeld op het display 
altijd zeer scherp en duidelijk. Alleen in direct 
zonlicht reflecteert het scherm duidelijk 
zichtbaar, wat de leesbaarheid niet ten 
goede komt.

Het scherm zit stevig geïntegreerd in de 
behuizing en kan dus jammer genoeg niet 
worden uitgeklapt of gedraaid. De Leica SL2 
is de enige camera in zijn klasse die gecerti-
ficeerd is volgens beschermingsklasse IP54. 
Dit betekent dat de systeemcamera officieel 
beschermd is tegen het binnendringen van 
schadelijke stofdeeltjes. De camera is ook 
aan alle kanten afgedicht tegen spatwater, 
zodat je zeker niet bang hoeft te zijn voor 
kleine buien. Wanneer je de dure apparatuur 
zorgvuldig behandelt, zul je dus lang plezier 
beleven aan de Leica SL2. De elektronische 
zoeker is absoluut een schot in de roos. Met 
5,76 miljoen pixels, een afdekking van 100 
procent en een vergrotingsfactor van 0,78 
behoort de zoeker zonder enige twijfel tot de 
professionele klasse.

Het ontwerp is zonder meer sierlijk. Hel-
dere lijnen om de grote L-vatting bepalen 
het uiterlijk. Door de vele open ruimtes ziet 
de camera er bijna puristisch uit. Dat heeft 
als bijkomend voordeel dat je niet ongewild 

knoppen kunt indrukken. Praktische details, 
zoals een geïntegreerde dioptrie-instelling, 
bewijzen dat de fabrikant ook oog heeft voor 
functionaliteit, ook al ligt de nadruk op de 
vormen en contouren. Ook het vierkante 
schermpje aan de bovenkant met een resolu-
tie van 128 x 128 pixels voor de belangrijkste 
opname- informatie is praktisch en ziet er 
ook weer bijzonder chic uit.

Wat je ogen zien en wat  
het laboratorium ziet
Net als de eerder genoemde bedrijven 
Rolls-Royce en BMW maakt ook het merk 
Leica gebruik van de technologie van een 
bondgenoot. Concreet betekent dit dat de 
sensor ons allemaal al bekend is. De SL2 
gebruikt namelijk dezelfde chip als het 
top model met hoge resolutie van Panasonic. 
Een zeer goede beslissing, want wat betreft 
de beeldkwaliteit presteert de systeem-
camera op een vergelijkbaar niveau als 
de Panasonic S1R. De Sony-modellen met 
hoge resolutie en de Fujifilm GVX100 met 
middenformaat- sensor doen het net iets 
beter. Meer infor matie hierover vind je in het 
kader over beeldkwaliteit. In combinatie met 
het uitstekende, in eigen beheer ontwikkelde 
SL-objectief, bereikte de Leica SL2 ins ons 
laboratorium in elk geval zeer hoge resolu-

tiewaarden, zelfs bij hoge ISO-instellingen. 
Het enige dat niet past in het eersteklas beeld 
is de prominente ruis die we op de monitor 
meten in de 100%-weergave volgens de VN1-
norm. De VN3-meting (die overeenkomt met 
de ruisverhouding in print op A3) laat daar-
entegen niets opvallends zien en komt op het 
hoge niveau van de Panasonic S1R uit.

Deze positieve eerste indruk houdt stand 
als we kijken naar de apparatuur en de 
bestaande fotofuncties. De 47-megapixel-
sensor heeft een beweegbare ophanging 
met een aantal bijbehorende voordelen. In 
onze tests met de APO Summicron 90mm f/2 
waren scherpe foto's uit de vrije hand met 
een sluitertijd tot één seconde nog steeds 
mogelijk. Met kortere brandpuntsafstanden 
kunnen nog langere belichtingstijden worden 
bereikt. Praktisch als je een voorkeur hebt 
voor minimale bagage zonder zwaar statief, 
bijvoorbeeld wanneer je de natuur in trekt. 
Als foto's met een resolutie van 8368 x 5584 
pixels niet genoeg zijn, kun je gebruikmaken 
van de zogenaamde multishot-modus, die we 
al kennen van Panasonic. Een statief is dan 
wel absoluut noodzakelijk, want de camera 
berekent in totaal acht afzonderlijke beelden, 
die achter elkaar worden geschoten met 
een offset van een halve pixel per beeld, tot 
een dng met 14 bit kleurdiepte en verhoogde 

„Vergeleken met camera's van 
veel andere merken ziet de 

Leica SL2 er tijdloos, eenvoudig en 
elegant uit.
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De Leica SL2 in lab en praktijk
Resolutie & details
Van de 3350 mogelijke lijnen-
paren per beeldhoogte (lp/bh), 
haalt de Leica SL2 met ISO 100 
maar liefst 2773 lp/bh. Daarmee 
overtreft hij de Panasonic Lumix 
S1R die een identieke sensor 
heeft. De dslm komt pas vanaf 
ISO 6400 onder de grens van 
2500 lp/bh. Petje af voor deze 
constante prestatie.

Ruis
Wat betreft het verschijnen 
van storende pixels heeft 
de Leica twee gezichten. In 
de 100-procentweergave 
op de monitor is er al ruis 
zichtbaar vanaf ISO 1600. De 
softwarematige verscherping 
wordt vanaf ISO 6400 
ingezet en onderdrukt dan 
zowel storende pixels als 
fi jne details. Afgedrukt op 
A3 compenseert de hoge 
resolutie dit eff ect volledig. 
Zelfs bij ISO 12.500 is 
de hoeveelheid ruis nog 
acceptabel. Bewerk je je 
foto's nog achteraf, dan hoef 
je je geen zorgen te maken 
over de ISO-instelling.

ISO 100 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.500

De combinatie van de 47-megapixelsensor en de spectaculaire lenzen uit de SL-serie levert 
adembenemende foto's met veel details en een hoge scherpte aan de randen.

Leica SL2 met APO Summicron SL 90mm f/2 | 90 mm (KB) | f/8 | 1/1000 s | ISO 400

resolutie. Maar dit leidt ook tot een aanzien-
lijk grotere bestandsgroott e.

Leer en een praktisch volledige 
uitrusting
Ook een nadere blik op de datasheet onthult 
dat de Leica SL2 zeer geschikt is voor een 
groot aantal opnamesituaties. ISO 100 
(indien nodig ISO 50) tot ISO 50.000 zijn goed 
voor bijna alle lichtomstandigheden. Met de 
mechanische sluiter liggen de sluitertijden 
tussen de 30 minuten en 1/8000 seconde, 
bij een kortste fl itstijd van 1/250 seconde. 
De geruisloze elektronische sluiter levert 
daarentegen een indrukwekkende mini-
male sluitertijd van 1/40.000 seconde. De 
meeste concurrerende camera's halen daar 
 doorgaans 'maar' 1/32.000 seconde.

Bewegend beeld neemt de systeemcamera 
op in 5K-resolutie met maximaal 30 fps, in 
C4K met maximaal 60 fps en in full-hd zelfs 
met maximaal 180 fps. De Leica beschikt 
over vlakke beeldprofi elen, 10 bit kleurdiepte 
en aansluitingen voor koptelefoons en een 
externe microfoon. Helemaal niets te klagen 
wat dat betreft. Heel erg fi jn!

Toch komen er op een gegeven moment de 
beperkingen van de Leica SL2 aan het licht. 
Het lijkt een beetje alsof of de camera niet 
helemaal consequent is ontwikkeld. Dit begint 
met de dubbele SD-kaartsleuf met snelle 
UHS II- standaard. Heel goed, zou je denken, 
maar het probleem – namelijk het buff er-
geheugen – zit diep van binnen verborgen. 
Leica geeft de groott e van het geheugen 
tussen de beeldprocessor en de geheugen-
kaarten aan als 4 GB, maar in de praktijk en 
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bij het fotograferen van snelle  series blijkt dit 
wat overdreven en vooral te traag te zijn. In het 
testlaboratorium levert de Leica maar zo'n dertig 
dng's in één serie. Dat is maar de helft van wat 
de fabrikant aangeeft. We zien een vergelijkbaar 
beeld wanneer we jpeg's fotograferen. We meten 
slechts vijftig foto's per serie tot de camera tot 
stilstand komt. De prestaties van de burst-modus 
zijn ook gemengd. Tot twintig foto's per seconde 
klinkt in eerste instantie als een prima prestatie. 
Maar de Leica SL2 haalt uiteindelijk niet het 
niveau van de Sony A9, omdat de continue auto-
focus op topsnelheid niet beschikbaar is. Zelfs als 
we een tandje lager gaan (tien foto's/s) reageren 
de AF-motoren niet. Pas bij zes of drie beelden 
per seconde past de dslm de scherpte aan, maar 
ook hier zijn de resultaten gemengd. Vervelende 
schokkerige bewegingen en incidentele blunders 
zorgen ervoor dat het gebruik van de auto-
matische focus geen fi jne ervaring is.

Over het geheel genomen constateren we dus 
een sterk tekort in de categorie snelheid. Voor 
de duidelijkheid: de Leica is geen sportcamera 
en ook geen concurrentie voor de highspeed-
modellen van andere fabrikanten. Desondanks 
zorgt dit gebrek ervoor dat de Leica SL2 niet 
verder komt dan het middensegment van onze 
top lijsten. De prestaties van de modellen in de 
top 10 liggen simpelweg te hoog.

  Uitstekende beeldkwaliteit, ontwerp, 
ligt prettig in de hand, video-modus, 
 uitrusting

  Wisselvallige autofocus, beperkte
burst-modus, accuduur

”Chique, maar matige 
 fullframe-dslm.“
De SL2 is een krachtige fullframe-camera die 
er ook nog prachtig uitziet. Enthousiaste foto-
grafen zullen tegen de beperkingen aanlopen, 
maar kunnen er vermoedelijk ook wel mee leven. 
Ben je van plan om deze Leica aan te schaffen, 
houd er dan rekening mee dat er een behoorlijk 
prijskaartje aan hangt. En dat zal veel potentiële 
kopers afschrikken. Een vergelijkbare camera 
van Panasonic is een heel stuk goedkoper te krij-
gen. Maar net als bij het kiezen van een nieuwe 
auto is geld niet het enige dat telt.

”Te gekke, maar zware camera.“
Het is leuk om met de Leica SL2 op pad te gaan. 
De resolutie is hoog en het contrast is diep. Het 
is even wennen dat er zo weinig knoppen zijn, 
iets wat liefhebbers van minimalisme zeker zal 
bevallen. Verder is het jammer dat het display 
niet uitgeklapt kan worden en zijn het gewicht en 
de afmetingen potentiële minpunten.

Sony A7R IV Leica SL2 
(type 2998)

Panasonic Lumix 
DC-S1R

Prijs body (ca.) 4000 euro 5990 euro 3450 euro

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale resolutie 9504 x 6336 px 8368 x 5584 px 8368 x 5584 px

Effectieve pixels 60,2 miljoen 46,7 miljoen 46,7 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 35,7 x 23,8 mm CMOS / 36,0 x 24,0 mm CMOS / 36,0 x 24,0 mm

Vatting / cropfactor Sony E / 1-voudig Leica L / 1-voudig Leica L / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpass-
filter

● / ━ ● / ━ ● / ━

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / ver-
groting (naar kleinbeeld)

100% / 
0,78-voudig

100% / 
0,78-voudig

100% / 
0,78-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.440.000 
subpixels

3,2 inch / 2.100.000 
subpixels

3,2 inch / 2.100.000 
subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ━ ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ● 1/40.000–1800 s / ● 1/16.000–60 s / ●

Kortste flitstijd 1/250 s 1/250 s 1/320 s

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

100–32.000 / 
50–102.400

100–50.000 / 
50–50.000

100–25.600 / 
50–51.200

Witbalans 3 presets / met kelvin-
niveaus

2 presets / met kelvin-
niveaus

4 presets / met kelvin-
niveaus

Fotoformatien JPEG, RAW, JPEG + RAW JPEG, RAW, JPEG + RAW JPEG, RAW, JPEG + RAW

Maximale videoresolutie 2160 / 30 p 2160 / 60 p 2160 / 60 p

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne flitser / richtgetall / 
flitsschoen

━ / ━ / 
●

━ / ━ / 
━

━ / ━ / 
●

Wifi / NFC / gps ● b/g/n/ac / ● / ━ ● b/g/n/ac / ━ / ━ ● b/g/n/ac / ━ / ━

Opslagmedium 
(slot 1 / 2)

SDXC (UHS II) / SDXC SDXC (UHS II) / SDXC SDXC (UHS II) / XQD

USB / HDMI-uitgang 3.0 / micro-hdmi 3.1 / hdmi 3.1 / hdmi

Microfoon- / koptelefoon-
aansluiting

● / ● ● / ● ● / ●

Accu / energie / prijs (ca.) NP-FZ100 / 16,4 Wh / 
ca. 90 euro

Leica BP-SCL4 / 13,4 Wh / 
ca. 130 euro

DMW-BLJ13E / 22,0 Wh / 
ca. 100 euro

Materiaal behuizing / stof- en 
spatwaterdicht

magnesiumlegering / ● aluminium / magnesium-
legering / ●

magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 129 x 96 x 78 mm 149 x 109 x 83 mm 149 x 110 x 97 mm

Gewicht body 669 g 930 g 1.020 g

MEETWAARDES getest met  Zeiss Sonnar FE 2.8/35 Leica APO-Summicron-SL 
2/90mm asf.

Panasonic Lumix S Pro 1.4/50

Resolutie bij ISO min / 400 / 
800 / 1600 / 3200 / 6400

2941 / 2900 / 2795 / 
2794 / 2805 / 2767 lp/bh

2773 / 2772 / 2677 / 
2668 / 2663 / 2608 lp/bh

2687 / 2623 / 2619 / 
2601 / 2548 / 2496 lp/bh

Ruis in Visual Noise op het 
beeldscherm bij ISO min / 
400 / 800 / 1600 / 3200 / 
6400

0,8 / 1,1 / 1,4 / 
1,7 / 2,0 / 2,6 VN

0,9 / 1,3 / 1,5 / 
1,9 / 2,4 / 3,4 VN

1,0 / 1,2 / 1,4 / 
1,7 / 1,9 / 2,3 VN

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

0,4 / 0,4 / 0,5 / 
0,6 / 0,7 / 0,9 VN

0,4 / 0,5 / 0,5 / 
0,6 / 0,6 / 0,9 VN

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

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

101 / 100 / 101 / 
98 / 97 / 90%

91 / 91 / 92 / 
93 / 92 / 88%

93 / 93 / 93 / 
93 / 92 / 92%

Resolutie video in lp/bh
bij laagste / hoogste ISO 1165 / 1136 lp/bh 1718 /  lp/bh 897 / 895 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op 
beeldscherm 1,2 / 0,8 VN 0,7 / 0,4 VN 0,5 / 0,4 VN

Inschakeltijd zonder auto-
focus 1,3 s 1,7 s 1,3 s

Seriesnelheid raw / jpeg 6,9 / 10 foto's/s 10,2 / 10,2 foto's/s 9,4 / 9,6 foto's/s

Aantal serieopnamen 
raw / jpeg 33 / 71 30 / 47 39 / 56

Aantal foto's (min. / max.) 420 / 780 220 / 440 280 / 560

Aantal foto's in Live View-
modus (min. / max.) 500 / 920 106 / 210 290 / 590

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 96 90 90
Uitrusting / bediening 96 88 94
Snelheid 72 66 74
Videokwaliteit 94 80 96

PUNTENTOTAAL 94 86 92

83

CF054_080083_leica_ok.indd   83CF054_080083_leica_ok.indd   83 11-09-2020   11:5011-09-2020   11:50


		2020-09-11T11:50:54+0200
	Preflight Ticket Signature




