
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

(ca. 4200 euro) 

Sony Alpha 7S III
Zes jaar na de eerste versie en zo'n vijf jaar na zijn populaire voorganger komt Sony 
met een nieuwe full-frame  video-dslm. Wat kun je verwachten van de Alpha 7S III?

Sensor
De resolutie van de chip is 
met zo'n twaalf megapixels 
 ongewĳ zigd gebleven. De 
 sensor is geproduceerd 
volgens de BSI-techniek.

Behuizing
 Met afmetingen van 129 x 97 x 
81  millimeter en een gewicht 
van 700 gram is de video-dslm 
aangenaam licht en compact.

Accuduur
 Met de NP-FZ100 accu haalt de 
camera in onze test zo'n 900 
foto's, of een voortdurende 
serie van meer dan twee uur. Vatt ing

Dankzĳ  de E-Mount kun je een 
breed scala aan lenzen van Sony of 
andere fabrikanten zoals Sigma, 
Tamron of Samyang gebruiken.
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Zelfs in het donker levert 
de A7S II nog gedetail-
leerde foto's met weinig 
ruis. Uitstekend.

 Sony A7S III met SEL 1224 GM | 24 mm (KB) | f/2.8 | 1/10 s | ISO 12.800

Bediening
 Alle knoppen zĳ n zeer goed bereikbaar. 
De video opnameknop is verhuisd naar de 
bovenkant en verwisseld met de C1-knop.

Flitsschoen
 Op de accessoireschoen kun je 
systeemfl itsers maar ook de 
digitale richtmicrofoon van 
Sony monteren.

Bij  het laatste deel van een  fi lm trilogie 
zij n de verwachtingen vaak het hoogst 
gespannen. En terecht. De afsluiting 

bepaalt meestal of de  kij ker enthousiast is 
over de reeks of juist  teleurgesteld. Fans van 
Sony's Alpha-S reeks  hebben maar liefst vij f 
jaar moeten wachten op het derde deel en 
de verwachtingen werden elk jaar hoger. Het 
uiteindelij ke resultaat is een camera waar 
fi lmmakers blij  mee zullen zij n vanwege de 
prachtige video-opnames. De A7S III laat zien 
waar de reis van Sony camera's in de toe-
komst naartoe gaat.

Bewezen kwaliteit
Een eerste blik op de technische 
 gegevens valt mogelij k wat tegen. Met 
een  sensorresolutie van iets meer dan 
twaalf megapixels onderscheidt de Sony 
A7S III zich niet van zij n voorganger. 
Ook wat betreft de uitstekende 5-assige 
 beeldstabilisatie zien we in eerste  instantie 
geen verandering. Het gerucht ging dat 
de dslm tussen de 33 en 35 megapixels zou 
krij gen, wat voldoende is om video's op te 
nemen in 8K. Maar Sony heeft dit bewust 
achterwege gelaten en  concentreert zich 
op bewezen  kwaliteit, en dat is 4K video. 
Het bedrij f heeft zich meer gericht op de 
 verbetering van andere onderdelen. Het 
resultaat is dat de  nieuwste technieken de 
 sensor  ondersteunen en de prestaties van 
de camera naar een hoger niveau tillen.

Het beste voorbeeld hiervan is het 
krachtig autofocussysteem. Vooral 
 professionele filmmakers keurden de 
 autofocus tot nog toe vaak af, want 
oudere systemen waren vaak niet 
 nauwkeurig en intuïtief genoeg. Maar 
bij de A7S II ligt dat anders. De 759-fase 
en 425  contrasterende AF-punten dek-
ken bijna het hele  sensorvlak af en geven 

valt  vergeleken met andere Alpha-came-
ra's op dat het gezicht van het model voor 
de camera meer bedekt en ook verder weg 
kan zijn voordat er problemen ontstaan 
met het scherpstellen. Real-time tracking 
via het touchscreen maakt het autofocus- 
pakket compleet en een Follow-focus vrij-
wel  overbodig.

Vernieuwingen
Sony heeft ook de beeldverwerking 
 verbeterd. De Bionz-XR-processor die we 
kennen van de Alpha 7R IV heeft nu meer 
vermogen. Dat zorgt enerzij ds voor meer 
rekenkracht in de burst-modus,  anderzij ds 
bij  slechte lichtomstandigheden voor 
foto's met minder ruis, meer details en 
een licht verbeterde kleurenweergave. 
Filmmakers zullen blij  zij n met de hogere 
 beeldfrequentie in uhd en full-hd.  Verder 
vinden we het positief dat de camera  sneller 
reageert wanneer je door het nieuw ontwor-
pen menu navigeert.  

Dat lees je goed. De grootste  verandering 
zit waarschij nlij k in het  eerder zo veel 
besproken instellingenmenu. Sony heeft 
de menustructuur fl ink aangepakt en 
het resultaat is dat de instellingen nu 

de  mogelijkheid om scherp te stellen op 
onderwerpen aan de rand van het beeld. 
De reactie van de  servomotoren kan net 
als de  snelheid van de focusverschuivingen 
nauwkeurig  worden aangepast. Daar komt 
de bekende Eye-AF bij, die de focus vastlegt 
op de ogen van mensen of dieren. Hierbij 
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D E  N I E U W E  S O N Y  M E N U ' S
De nieuwe menustructuur is veel overzichtelijker en begrijpelijker 
voor beginners, en reageert razendsnel.  

E E R S T E  L A A G
Het nieuwe, volledig herziene menu 
van de A7S III is verdeeld in zes 
hoofdcategorieën met een vrij invul-
baar 'My-Menu'. Het aanraken van 
de grote symbolen aan de linker-
kant van het scherm brengt je vanuit 
diepere niveaus op elk moment snel 
terug naar het overzicht. Heel goed.
  

T W E E D E  L A A G
Een niveau lager zijn alle instellin-
gen veel logischer samengevat. 
Voor een beter overzicht heeft elk 
item bovendien een nummer. Door 
naar boven en beneden te vegen 
navigeer je zeer intuïtief door de 
beschikbare opties – net als op een 
smartphone.
  

D E R D E  L A A G
Op het laagste niveau vindt je ten 
slotte alle instellingen. Een druk op 
de kleine pijl aan de linkerkant van 
het scherm brengt je terug naar het 
tweede niveau. Naast de touch-
bediening kun je ook nog steeds op 
de klassieke manier navigeren, met 
behulp van het bedieningskruis.

Zoeker
 Meer resolutie is er 
momenteel niet. Met 
9,4 miljoen pixels geeft 
de zoeker onderwer-
pen duidelĳ k weer.

Display
 Het 3.0-inch touchscreen is 
zĳ de lings opgehangen. Aan-
gesloten kabels blokkeren het 
zicht op het schermpje niet.

 hiërarchisch zij n  gestructureerd, wat de 
overzichtelij kheid enorm ten goede komt. 
We zij n daar zo enthousiast over dat we 
hopen dat de nieuwe menu's voortaan in alle 
nieuwe camera's worden  geïmplementeerd. 
Hetzelfde geldt voor de nieuwe touch-func-
tionaliteit. Het is veel intuïtiever om met je 
vingers door de menu's te navigeren dan via 
het ouderwetse  bedieningskruis.

Ergonomie
En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Sony 
ook de zoeker en het display  verbeterd. Het 
3-inch touchscreen met een  resolutie van 
1,3 miljoen pixels kan  dankzij  de  zij delingse 
ophanging nu naar links  worden geklapt en 
180 graden naar voren  worden gedraaid. 
De elektronische  zoeker met een  afdekking 
van 100  procent en een  vergrotingsfactor 
van 0,9 is het  hoogtepunt. De 9,4  miljoen 
pixels  zorgen ervoor dat je  preview  prachtig 
 helder wordt  weergegeven. Ter vergelij king: 
 concurrerende  modellen hebben doorgaans 
5,7 miljoen pixels. Het stroomverbruik van 
de zoeker blij ft ook netjes binnen de grenzen 
en  dankzij  de grote NP-FZ100 accu met een 
 capaciteit van 2280 mAh kan de A7S III de 
 concurrentie prima bij benen.

Net als de zustermodellen A7R IV en A9 
II heeft de A7 SIII een iets  grotere  behuizing 
dan zij n voorganger. De camera ligt ste-
vig in de hand, ook als je grote  handen heb. 
Alle knoppen zij n  ergonomisch ingedeeld 
en altij d goed bereikbaar. Naast de vaste 
knoppen zij n er vier knoppen waar je zelf 
een functie aan kunt toewij zen. En dat voor 
 fotograferen en fi lmen onafhankelij k van 
elkaar. De grote startknop voor video-op-
names, nu direct naast de ontspanknop, 
laat geen twij fel bestaan over het beoogde 
gebruik van de camera.

Fotograferen
Maar ook al zullen de meeste mensen 
de A7S III niet aanschaff en om mee te 
 fotograferen, we werpen toch even een 
blik op het fotogedeelte. In de praktij k 
hebben de twaalf megapixel twee niet te 
 onderschatt en voordelen. Aan de ene kant 
is het dataverbruik aangenaam laag. Eén 
jpeg in volledige resolutie neemt ongeveer 
vier MB in beslag. Raw-foto's zij n ongeveer 
tien MB groter, wat nog heel  overzichtelij k 
is. Aan de andere kant is de hoeveelheid 
ruis uitmuntend. Zo is de  CMOS-sensor 
gefabriceerd volgens de BSI-techniek 
(BackSide Illuminated). In combinatie met de 
uitgebreide pixelgroott e zorgt dat ervoor dat 
er lett erlij k meer licht  beschikbaar is voor 
elke individuele diode. Foto's hoeven minder 
te worden versterkt en zodoende vallen 
storende pixels niet op, zelfs niet bij  hogere 
ISO-waardes.
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D E  A L P H A  7 S  I I I  
I N  L A B  &  P R A K T I J K
Ruis:  
In het bereik tussen 
ISO 100 en 1600 ligt 
de  hoeveelheid ruis op 
een zeer laag niveau - 
 vergelijkbaar met veel 
zustermodellen. Bij 
hogere ISO-waardes 
doet de a7S III het nog 
steeds erg goed. Zelfs bij 
ISO 12.800 zijn storende 
pixels met het blote oog 
bijna niet te zien. Top! 

  

Resolutie en details: 
De full-frame 12 MP- 
sensor levert een resolu-
tie van zo'n 1700 lijnen-
paren per beeldhoogte 
(lp/bh). De resolutie-
meting in het lab leverde 
bij ISO 100 maar liefst 
1377 lp/bh. Pas bij ISO 
6400 kwam de meting 
onder de 1300 lp/bh, wat 
een zeer constante pres-
tatie is. Bij fijne details in 
de Deadleaves-meting 
zien we een vergelijk-
baar beeld. Super. Zelfs 
bij ISO 12.800 liggen de 
waardes maar net onder 
de 1200 lp/bh.

ISO 80 ISO 800 ISO 3200 ISO 25.600

Een ander aangenaam neveneffect van het 
geringe aantal pixels zie je bij de burst- 
modus. Met tien foto's per seconde in raw 
en jpeg levert de Alpha 7S III slechts een 
gematigd tempo in  vergelijking met de con-
currentie, maar de camera houdt dat wel 
een lange tijd vol. In het  testlab waren er 
meer dan 1000 foto's  mogelijk in een serie. 
 Daarbij hoefden we niet eens de snelle 
 CF-express  kaarten van het nieuwe type A 
te  gebruiken.  UHS-II-is al ruim  voldoende. 
 Wanneer je ook nog gebruik maakt van 
het nieuwe  HEIF-bestandsformaat, neemt 
niet alleen de bestandsgrootte weer af, de 
 beeldkwaliteit neemt ook toe, dankzij de 
beschikbare kleurdiepte van tien bits.

Professioneel filmen
Tot slot de belangrijkste taak van de 
A7S III en dat is filmen in hoge  resolutie. 
De  belangrijkste gegevens: uhd-clips 
met 4:2:2 kleuren subsampling, tien bits 
 kleurdiepte en een framerate van 120 fps. 
Dat ziet er ongetwijfeld geweldig uit. Mede 
 verantwoordelijk hiervoor is de maxi-
male datasnelheid van 600 Mbps en een 
 All-Intra-codering. De h.265 codec houdt de 

V E E L  V E R M O G E N  V O O R  F O T O  E N  V I D E O

DE KRACHT VAN CF-EXPRESS
Aan de rechterkant van de Sony Alpha 
7S III zit het volledig nieuw  ontwikkelde 
geheugenkaartslot, netjes  verborgen 
in de behuizing. Daar kun je twee 
snelle UHS-II sd-kaarten, twee nieuwe 
 CFexpress-kaarten of een combinatie van 
beide typen in stoppen. Maar let op, de 
CF-kaarten zijn niet van het type B. De 
nieuwe kaarten van type A zijn net een 
stukje kleiner dan traditionele sd-kaarten. 

Desondanks zitten ze toch wel veilig in 
het kaartslot. 
Tot nog toe zijn er twee varianten van 
deze kaarten verkrijgbaar. Een kaart met 
80 GB opslagruimte (verkrijgbaar voor 
zo'n 230 euro) en een model met 160 GB 
(verkrijgbaar voor ongeveer 400 euro). De 
lees- en schrijfsnelheid van deze model-
len liggen rond de 800, respectievelijk 
700 MB/s.
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Sony Alpha 7S III Sony Alpha 7S II
Prijs body (ca.) € 4200 € 2200

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 4240 x 2832 px 4240 x 2832 px

E� ectieve pixels 12,0 miljoen 12,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 35,6 x 23,8 mm CMOS / 35,6 x 23,8 mm

Lensvatting / crop-factor Sony FE / 1-voudig Sony FE / 1-voudig

Beeldstabilisatie / laagdoorlaatfi lter ● / ● ● / ●

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting 
(omgerekend naar fullframe)

100% / 
0,9-voudig

100% / 
0,78-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.440.000 subpixels 3,0 inch / 1.228.800 subpixels

Display (touchscreen / kantelbaar) ● / ● ━ / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ● 1/8000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/250 s

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

80–102.400 / 
40–409.600

100–102.400 / 
50–409.600

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvinniveaus

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

Videoresolutie 2160 / 120 p 2160 / 30 p

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / fl itsschoen ━ / ━ / ━ ━ / ━ / ━

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

Opslagmedium 
(slot 1 / 2)

CFexpress, SDXC (UHS II) / 
CFexpress / SDXC

SDXC, Memory Stick Pro Duo 
(UHS I) / ━

USB / HDMI-uitgang 3.1 / HDMI 2.0 / Micro-HDMI

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

NP-FZ100 / 16,4 Wh / 
ca. 90 €

NP-FW50 / 7,3 Wh / 
ca. 45 €

Materiaal behuizing / 
stof- en spatwaterdicht

Magnesiumlegering / 
●

Magnesiumlegering / 
●

Afmetingen (b x h x d) 129 x 96 x 78 mm 127 x 96 x 60 mm

Gewicht body 700 g 627 g

MEETWAARDEN getest met  Zeiss Sonnar FE 2.8/35 Zeiss Sonnar FE 2.8/35

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

1377 / 1365 / 1362 / 
1339 / 1311 / 1262 lp/bh

1268 / 1263 / 1257 / 
1251 / 1220 / 1219 lp/bh

Ruit op het beeldscherm (VN1) 
bij ISO min / 400 / 800 / 
1600 / 3200 / 6400

0,6 / 0,7 / 0,9 / 
0,8 / 0,9 / 1,0 VN

1,1 / 1,2 / 1,2 / 
1,2 / 1,3 / 1,5 VN

Ruis in print (VN3) 
bij ISO min / 400 / 800 / 
1600 / 3200 / 6400

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

0,8 / 0,8 / 0,8 / 
0,8 / 0,9 / 1,0 VN

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

100 / 103 / 103 / 
100 / 100 / 97%

95 / 96 / 94 / 
90 / 93 / 89%

Videoresolutie
bij laagste / hoogste ISO 1061 / - lp/bh 1098 / 1062 lp/bh

Ruis video VN1 / VN3 0,6 / 0,4 VN 1,3 / 0,9 VN

Inschakeltijd zonder AF 1,6 s 1,4 s

Seriesnelheid raw / jpeg 10 / 10 foto's/s 5 / 5 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg Onbeperkt / onbeperkt 28 / onbeperkt

Aantal foto's (min. / max.) 390 / 750 230 / 470

Aantal foto's in Live View-modus
(min. / max.) 450 / 890 280 / 560

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 88 78 
Uitrusting / bediening 98 82 
Snelheid 72 68 
Videokwaliteit 96 86 

PUNTENTOTAAL 92 80

bestandsgroott es tegelij kertij d aangenaam 
laag. Dankzij  de volledige  AF-ondersteuning 
is de scherpte ook altij d goed. HLOG en 
S-Log3 Gamma bieden een groot  dynamisch 
bereik en voldoende speelruimte voor 
 kleurencorrecties bij  het nabewerken. Film 
je in 1920 x 1080 pixels, dan krij g je in de 
S&Q-modus prachtige, boterzachte 240 fps 
beelden te zien.

Veel praktische functies ronden het sterke 
video-pakket op indrukwekkende wij ze af. 
Proxy-beelden in  hd-resolutie  versnellen het 
monteren, 16 bit  raw-video via hdmi ver-
hoogt bovendien de  beeldkwaliteit. En zelfs 
het goede geluid is iets waar Sony aan heeft 
gedacht. Naast een 3,5-mm aansluiting voor 
een externe  microfoon en koptelefoon heeft 
de A7S III een digitale audio interface in de 
vorm van een multi-interface accessoire-
schoen. Wat wil je nog meer?

 Uitstekende beeldkwaliteit 
met zeer weinig ruis, veel 
professionele 
  (video) features, accuduur

 Vanwege de focus op video 
niet erg interessant voor 
fotografen, CF-express 
geheugenkaarten nog 
behoorlijk prijzig

Met de A7S III heeft Sony de hoge 
verwachtingen van  filmmakers 
ruim overtroffen en een dslm 
gemaakt voor elk denkbaar doel. 
De nieuwe menu's  worden  hopelijk 
ook in toekomstige  camera's 
 geïmplementeerd. In deze tijd van 
hevige  concurrentie en strijd om 
resolutie houdt Sony het hoofd koel. 
De A7S III is de beste  video-dslm 
van dit moment. Alleen fotografen 
hebben wel wat reden tot  klagen, 
maar daar is deze  systeemcamera 
dan ook niet voor bedoeld.

 " Compromisloze 
 videocamera van en 
voor  professionals. 

CONCLUSIE

VOORGANGER
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