SYSTEEMCAMERA

IN LAB & PRAKTIJK GETEST
(ca. 2200 euro)

Nikon Z 6II

Ongeveer twee jaar na het verschijnen van de Z 6 brengt Nikon zijn opvolger uit. Wat er is verbeterd en of het
de moeite waard is om over te stappen naar de Z 6II, lees je in dit artikel.

ZOEKER

Met bijna 3,7 miljoen pixels en
een vergrotingsfactor van 0,8
geeft de elektronische zoeker
alles duidelijk en gedetailleerd
weer. Een lust voor het oog!

BEDIENING

Vergeleken met zijn voorganger
is de Z 6II twee millimeter dikker.
Wat ons betreft is dat op geen
enkel moment een minpunt. De
camera ligt uitstekend in de hand.

ACCUDUUR

De accu van het type EN-EL15c
heeft 380 mAh meer capaciteit
dan die van de voorganger en
levert genoeg stroom voor zo’n
700 foto’s.
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SENSOR

Z-VATTING

Op het moment van testen
(december 2020) zijn er zo’n
twintig verschillende full-frame
objectieven beschikbaar voor
deze lensvatting.

De grootste kracht van de fullframe BSI-sensor met 24 megapixels ligt bij fotograferen met
weinig licht. De ruisonderdrukking van de dslm is uitstekend.

Het dynamisch bereik van de Nikon
Z 6II is indrukwekkend. Zelfs in donkere en zeer lichte gedeeltes blijven
er veel details behouden. Dit is ideaal
voor bewerkingen op de pc.
Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/4 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/160 s | ISO 100

DISPLAY

De belangrijkste opnameinformatie is
zichtbaar op het
display aan de
bovenkant.

D

e Nikon Z 6II is geen rasechte
opvolger van zijn voorganger van
de eerste generatie. Hetzelfde
geldt voor de Z 7II, die inmiddels ook op
de markt is. Beide camera’s moeten namelijk een aanvulling vormen op de huidige
lijn dslm’s en spiegelloze fullframes van
de fabrikant en die lijn uitbreiden naar in
totaal vijf toestellen. Toch verdringt de Z
6II zijn voorganger, alleen al vanwege de
krachtigere specificaties. Heb je desondanks nog steeds een oogje op de oudere
versie, dan kun je je verheugen op dalende
prijzen. Daarom willen we graag verduidelijken hoe de Nikon Z 6II precies presteert
ten opzichte van de andere camera’s. Dat
doen we door de camera uitgebreid te testen in het lab en in de praktijk.

Een tweeling met verschillen
GREEP

De ergonomische vorm zorgt ervoor
dat de dslm zelfs met grotere lenzen
goed in de hand ligt.

Als we naar de specificaties kijken, zien
we op het eerste gezicht veel overeenkomsten met de Nikon Z 6. Om te beginnen
de grote full-frame sensor, die is vervaar-

digd volgens de zogenaamde BSI-techniek
(BackSide Illumination). In vergelijking
met conventionele sensors zorgt deze
gewijzigde architectuur voor een grotere
lichtopbrengst, die je over het algemeen
duidelijk terugziet in de beperkte ruisvorming. Zoals gebruikelijk bij de meeste
camera’s voor ambitieuze en semi-professionele fotografen, heeft de beeldchip
een resolutie van ongeveer 24 megapixel.
Dat is voldoende voor de meeste opnamesituaties. Heb je toch meer pixels nodig,
dan betaal je de meerprijs voor de hogere
resolutie van de Z 7, of van zijn opvolger.
Wat de ruisvorming betreft, zijn de 24 miljoen pixels waarschijnlijk het betere compromis in vergelijking met de 45 megapixels van de Z 7II.
De beeldkwaliteit is ietsje beter geworden. In directe vergelijking met de Z 6 zien
we een meetbare, maar nauwelijks zichtbare verbetering. Bij de resolutiemeting
ligt de Z 6II gemiddeld 20 lijnenparen per
beeldhoogte (lp/bh) boven de waarden van
de Z 6. Dat is met het blote oog niet zicht-
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TOUCHSCREEN

baar. Bij het bepalen van fijne details in de
zogenaamde Deadleaves-meting, brengt
het oudere model het er beter vanaf. Hier
is de nieuwe versie in het nadeel, met gemiddeld 50 tot 80 lijnenparen minder.
Maar nogmaals, dit verschil kan alleen
maar met gevoelige meetmethoden worden
vastgesteld.

Je kunt het grote 3,2-inch scherm
omhoog en omlaag klappen, maar niet
naar voren. Erg jammer.

Lichtgevoeligheid
Je kunt de lichtgevoeligheid standaard
instellen tussen ISO 100 en ISO 51.200.
Dit is ruim voldoende voor de meest voorkomende situaties. ISO 50 en vooral ISO
204.800 aan de bovenkant van het spectrum moet je echt alleen in uiterste noodgevallen gebruiken. Voor de rest schittert
de Z 6II in het lab met nauwelijks zichtbare storende pixels. Onder ISO 3200 is op
de monitor geen ruis zichtbaar, laat staan
bij afdrukken op A3. Zelfs bij ISO 12.800
ziet het er op papier uitstekend uit. In de
100% vergroting op het scherm zijn wel
wat ruispixels te zien, maar ze zijn aangenaam onopvallend. Dit is een prestatie
die aantoont dat de Nikon Z 6II uitermate
geschikt is voor fotograferen bij weinig
licht.
De interne beeldstabilisatie helpt om
de ISO ondanks de uitstekende ruisprestaties laag te houden. De beweeglijke sensor compenseert trillingen en leverde in
de test een betrouwbare tolerantie van
vier tot vijf stops. Deze speelruimte kun
je desgewenst investeren in langere sluitertijden, kleinere diafragma’s of lagere
ISO-waarden. Het systeem werkt naadloos
samen met de optische systemen in Z- en
F-lenzen. Oudere en tot nog toe ongestabiliseerde lenzen kunnen hier ook van profiteren door middel van een FTZ-adapter.
Die breidt de bruikbaarheid uit en biedt
in sommige gevallen zelfs geheel nieuwe
mogelijkheden.

STABIEL

De 5-assige beeldstabilisatie werkt
naadloos samen
met alle objectieven.

je zelfs ruim 400 foto’s. Zeer indrukwekkend. Naast de dubbele beeldprocessor is
ook een groter buffergeheugen hiervoor
verantwoordelijk. Foto’s worden nu overigens niet alleen op de snelle XQD- of
CFexpress-kaarten opgeslagen, maar indien
nodig ook op een UHS-II-kaart. Dit betekent dat je je niet langer zorgen hoeft te
maken over de veiligheid van je foto’s.
Nikon heeft wat dat betreft goed geluisterd
naar de kritiek op de Z 6 en daar uitstekend
op gereageerd.
Tot slot vinden we ook duidelijk merkbare verbeteringen in de autofocus. Nikon
heeft niet alleen de lichtgevoeligheid met
één stop verhoogd tot 4,5 (of 6 bij gebruik

van een objectief met een diafragma van
ten minste f/2), ook de reactiesnelheid is
verbeterd. De Z 6II reageert zodoende nog
sneller op snel veranderende bewegingen.
En dat zelfs bij weinig licht. Bovendien
is de inschakeltijd bijna gehalveerd. Van
het omzetten van de schakelaar tot aan de
eerste foto was in onze test minder dan
een seconde nodig. Dat is een geweldige
waarde. Wat de nauwkeurigheid van het
systeem betreft, hebben we ook niets te
klagen. Integendeel, het volgen van onderwerpen werkt beduidend beter. De focus
blijft op het onderwerp (en desgewenst op
de ogen), ongeacht de snelheid waarmee
het onderwerp beweegt.

De kracht van twee processors
Dit kennen we min of meer allemaal al van
de voorganger. De eerste merkbare verschillen vinden in de burst-modus. Dankzij de nieuwe dubbele Expeed 6-processor
neemt de snelheid toe tot maar liefst 14
foto’s per seconde (dat zijn er twee meer
dan bij de Z 6), uiteraard inclusief scherpstellen en belichten. En ook de serielengte
is toegenomen. In plaats van 37 raws zoals
voorheen, kan deze dslm er bijna drie keer
zoveel aan. Om precies te zijn 106 foto’s
per serie. Fotografeer je in jpeg dan haal
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Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/4 | 70 mm (KB) | f/4 | 1/640 s | ISO 100

We zijn erg te spreken over de autofocus van de Nikon Z 6II. Indien
nodig is het ook mogelijk om de uitstekende gezicht- en ogen-detectie
te gebruiken.

DE NIKON Z 6II IN
LAB & PRAKTIJK
Ruis
Tussen ISO 100 en ISO
3200 zijn storende pixels
nauwelijks zichtbaar op
de monitor, zelfs niet bij
extreme vergrotingen.
Ook buiten deze waarden, zelfs tot ISO 25.600
presteert de sensor nog
heel overtuigend. Maak
je graag foto’s bij weinig
licht, dan is de Nikon Z
6II een prima werkpaard
voor je.

ISO 100

ISO 800

ADAPTER

Zoals de naam al doet vermoeden, kun
je met de FTZ-adapter F-lenzen gebruiken op systeemcamera’s.

ISO 3200

ISO 25.600

Resolutie en details
Van de theoretisch
mogelijke 2425 lijnenparen per beeldhoogte,
geeft de Nikon Z 6II
er in het lab maximaal
2004 weer. Een zeer
goede waarde, ook al
is deze score maar net
iets beter dan die van
zijn voorganger. Tot en
met ISO 1600 blijven de
waarden aangenaam
constant. De fijne details
in de Deadleavesmeting worden daarentegen beter weergegeven door de voorganger.
De Z 6II zakt hier bij ISO
800 al onder de 1600.

Filmen

KAARTSLOT

Het nieuwe SD-slot met UHS-IIondersteuning zorgt voor veel mogelijkheden en overzichtelijkheid.

De eerder genoemde ogen-AF inclusief
tracking, is nu ook beschikbaar tijdens
het filmen. Nikon heeft de framerate bij
het opnemen van uhd-video’s verdubbeld
naar 60 fps, althans na februari 2021. Dan
zou deze functie beschikbaar moeten zijn
via een firmware-update. Op het moment
van testen moesten we het nog doen met
30 fps. Dit in tegenstelling tot filmen met
de Z 7II. In full-hd zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de Z 6, dus je neemt
1080p-video’s op met maximaal 120 fps.
Een deel van de concurrentie is al bij 240p
aanbeland. Er vindt op geen enkel moment
een merkbare uitsnede plaats, dus er is een
volledige pixeluitlezing op het gehele sen-

soroppervlak. In de praktijk levert dat veel
details op. Zeer goed. Tot slot zorgt Hybrid
Log Gamma voor een realistische kleurenweergave. Sluit je een externe recorder aan
via hdmi, dan neemt ook de kleurdiepte
van de foto’s toe tot tien bits. Wil je nog
verder gaan, dan kun je een compatibele
recorder van Atomos gebruiken en opnemen in ProRes raw-formaat. Een leuke
gimmick is ten slotte de automatische
time-lapse functie, die afzonderlijke foto’s
combineert tot een prachtige video. Net als
bij de andere camera’s in deze klasse is er
een 3,5 mm aansluiting voor het aansluiten
van een externe microfoon en hoofdtelefoon.

Eenmaal Nikon, altijd Nikon
Welke fullframe dslm van Nikon je ook
kiest, aan de buitenkant verraadt alleen
het kleine typeplaatje wat er binnenin verborgen zit. Een zeer goede ontwerpbeslissing, aangezien je onmiddellijk aan de slag
kunt, zonder dat je eerst moet wennen aan
een nieuw model. Hetzelfde geldt voor
professionals die meerdere camera’s tegelijk in gebruik hebben. De fabrikant heeft
heel goed meegedacht en is trouw gebleven aan het motto ‘never change a winning
team’. Voor iedereen die nog geen dslm
van Nikon heeft, volgt hier een kort overzicht. De elektronische zoeker heeft een
hoge resolutie en garandeert een duidelijk beeld. Hetzelfde geldt voor het grote
3,2-inch touchscreen, dat je alleen niet
180 graden naar voren kunt klappen. Een
zijwaarts gemonteerde, draaibare ophanging zou geen slecht idee zijn voor toekomstige modellen. De duidelijke menu’s
zijn prijzenswaardig, en alle knoppen zijn
zeer ergonomisch geplaatst en dus uitste-
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kend bereikbaar. Tot slot vinden we aan de
voorzijde twee vrij toewijsbare knoppen.
Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid
kan niemand Nikon snel verslaan. Naast de
reeds genoemde video-aansluitingen is er
ook nog een USB Type-C poort, waarmee
je de camera tijdens gebruik kunt opladen.
Erg handig.
Wat niet is veranderd, is de enorme
hoeveelheid lenzen die je kunt gebruiken.
Tweedehands zijn ze in alle soorten en
maten verkrijgbaar en betaalbaar. En dankzij de FTZ-adapter heb je nog meer mogelijkheden. Voor de Z-mount bestaan intussen al sterke objectieven, die het meest
gangbare brandpuntbereik afdekken. Alleen
zijn de prijzen van die objectieven momenteel nog wat aan de hoge kant.

CONCLUSIE
Ruisvorming, accuduur,
bediening, burst-modus – op
al deze punten verbeterd
Geen selfie-display, fijne
details en resolutie niet veranderd ten opzichte van zijn
voorganger
Met de Z 6II levert Nikon alles
wat fans en critici van het merk
al graag bij de eerste generatie
hadden gezien. Dat staat buiten kijf.
Het resultaat is een fantastische
systeemcamera die zonder meer de
beste Nikon-camera ooit kan worden
genoemd. Klasse! Overstappen is
dus zonder meer de moeite waard,
vooropgesteld dat je het geen
probleem vindt om om er 2200 euro
voor uit te geven.
We kijken er al naar uit om ook de
Z 7II met hoge resolutie aan een
grondige test te onderwerpen.

Prijs body (ca.)

Nikon Z6 II

Nikon Z 6

€ 2200

€ 1600

6048 x 4042 pixels
24,4 miljoen
CMOS / 35,9 x 23,9 mm
Nikon Z / 1-voudig
●/━
elektronisch
100% /
0,8-voudig
3,2 inch / 2.100.000 subpixels
●/●
1/8000–900 s / ●
1/200 s
100–51.200 /
50–204.800
6 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●
━/━/
━
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress, XQD (UHS II) / SDXC

6048 x 4042 pixels
24,4 miljoen
CMOS / 35,9 x 23,9 mm
Nikon Z / 1-voudig
●/━
elektronisch
100% /
0,68-voudig
3,2 inch / 2.100.000 subpixels
●/●
1/8000–30 s / ●
1/200 s
100–51.200 /
50–204.800
6 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●
━/━/
━
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress, XQD / ━

3.0 / mini-hdmi
●/●
EN-EL15c / 16,0 Wh /
ca. 70 euro
magnesiumlegering / ●

3.0 / mini-hdmi
●/●
EN-EL15 / 13,3 Wh /
ca. 60 euro
magnesiumlegering / ●

134 x 101 x 70 mm
705 g

134 x 101 x 68 mm
684 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie
Effectieve pixels
Sensor (type / grootte)
Lensvatting / cropfactor
Beeldstabilisatie / lowpassfilter
Zoeker (soort)
Dekking zoekerbeeld /
vergroting (naar kleinbeeld)
Display (grootte / resolutie)
Touchscreen / kantelbaar
Sluitertijden / bulb
Kortste flitstijd
ISO-bereik van - tot (zonder /
met uitbreiding)
Witbalans
Fotoformaten
Maximale videoresolutie
Video: handmatig diafragma / ISO / focuspuntkeuze / AF-C
Interne flitser / richtgetal / flitsschoen
Wifi / NFC / gps
Opslagmedium
(slot 1 / 2)
USB / hdmi-uitgang
Microfoon- / koptelefoonaansluiting
Accu / energie /
prijs (ca.)
Materiaal behuizing /
stof- en spatwaterdicht
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht body
MEETWAARDEN getest met

Nikon Z 1.8/35

Nikon Z 1.8/50

Resolutie bij ISO min / 400 / 800 / 1600 /
3200 / 6400
Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij
ISO min / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Ruis in Visual Noise in print bij ISO min /
400 / 800 /
1600 / 3200 / 6400
Detailweergave in % bij ISO min / 400 /
800 /
1600 / 3200 / 6400
Resolutie video in lp/bh
bij laagste ISO
Ruis video in Visual Noise op het beeldscherm
Inschakeltijd zonder autofocus
Seriesnelheid raw / jpeg
Aantal serieopnamen raw / jpeg
Aantal foto‘s (min. / max.)
Aantal foto‘s in Live-View
(min. / max.)

2004 / 1985 / 1914 /
1916 / 1844 / 1767 lp/bh
0,7 / 0,8 / 0,9 /
0,9 / 1,0 / 1,1 VN

1988 / 1964 / 1937 /
1903 / 1826 / 1747 lp/bh
1,0 / 1,2 / 1,3 /
1,4 / 1,6 / 1,8 VN

0,3 / 0,4 / 0,4 /
0,4 / 0,5 / 0,6 VN

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

82 / 83 / 81 /
82 / 78 / 79%

89 / 88 / 87 /
83 / 82 / 83%

1110 / - lp/bh

1110 / 1096 lp/bh

0,5 / 0,5 VN
0,8 s
10 / 14,1 foto's/s
106 / 430
290 / 580

0,6 / 0,5 VN
1,3 s
9 / 12,9 foto's/s
37 / 42
240 / 480

350 / 700

290 / 580

Uitrusting / bediening

90
94

84
92

Snelheid

90

74

Videokwaliteit

96

96

BEOORDELING

“Het beste totaalpakket
van Nikon, dat momenteel
verkrijgbaar is.”
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Beeldkwaliteit

PUNTENTOTAAL

92

88

