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IN LAB & PRAKTIJK GETEST
(ca. 980 euro)

Fujifilm X-S10
Met de X-S10 slaat Fujifilm nieuwe wegen in, maar dankzij de eersteklas
X-Trans sensor presteert deze compacte dslm zonder meer uitstekend.

ZOEKER

De elektronische zoeker geeft
met 2,36 miljoen pixels en
een diagonaal van ongeveer
een centimeter een helder en
duidelijk beeld.

VATTING

Voor de X-mount van APS-C systeemcamera’s zijn momenteel
zo’n 90 lenzen van Fujifilm en
andere fabrikanten beschikbaar.

ERGONOMIE

De aanzienlijk grotere greep
zorgt ervoor dat je de camera
steviger kunt vasthouden. De
veranderde bediening is even
wennen.
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SENSOR

STABILISATIE

De beweeglijke bevestiging
van de sensor compenseert
kleine trillingen, wat zorgt voor
ongeveer vier tot vijf stops
meer tolerantie voor opnamen.

Een resolutie van 26 megapixels in combinatie met de
kenmerkende X-Trans architectuur, resulteert in zeer rijke en
gedetailleerde foto’s.

D E F UJ I F I L M X- S 1 0 I N L A B
& PRAKTIJK
Ruis
Fotografeer je graag bij
weinig licht en met hoge
ISO-waarden, dan zul je
veel plezier beleven aan
de Fujifilm X-S10. Tot en
met ISO 3200 zijn de
storende pixels enorm
verminderd. En zelfs
voorbij dit punt is er geen
reden voor kritiek. In elk
geval niet als de foto’s
moeten worden afgedrukt.

ISO 160

D

ISO 800

de kleurverdeling in de natuur. De slimme plaatsing
van de pixels verhoogt bovendien de scherpteprestaties, vooral bij diagonale lijnen en contrastranden.
Verder heeft de camera dezelfde zeer goede beeldstabilisatie als het zustermodel. Het systeem levert in
de praktijk ongeveer vier tot vijf stops tolerantie voor
trillingen. Die waarde kun je investeren in langere
sluitertijden bij opnamen vanuit de hand, of in lagere
ISO-waarden. Dat laatste zal in de meeste gevallen
overigens niet nodig zijn.

Allerlei vernieuwingen

ISO 3200

ISO 12.800

Resolutie en details
Van de theoretisch
mogelijke 2496 lijnenparen per beeldhoogte
(lp/bh) geeft de dslm tot
ISO 400 in werkelijkheid
een indrukwekkende
2157 lijnenparen weer.
Zelfs bij ISO 12.800 komt
deze waarde slechts
minimaal onder de grens
van 2000 lijnenparen.
Een uitstekende prestatie. Fijne details worden
zeer goed weergegeven
tot ISO 1600. Bij ISO
6400 en hoger zorgt de
ingebouwde software
voor een merkbaar verlies aan details.

e Fujifilm X-T20 en diens opvolger X-T30 hebben de volgende
succesformule al eerder bewezen: Neem de sterke punten van
twee elkaar opvolgende camera’s, stop die in een compactere
body, voer hier en daar wat verbeteringen door, en verlaag de prijs naar
een instapvriendelijk niveau. Hoewel het verband tussen de genoemde
camera’s al uit de naam kan worden afgeleid, kiest de Fujifilm X-S10
voor een andere benadering. De X-T4 was namelijk de inspiratiebron
voor deze camera. Maar heeft de formule deze keer ook gewerkt?
Zeker is dat de X-S10 ook in een prijssegment zit dat zowel interessant is voor instappers als voor overstappers van smartphones. Als je
iets minder dan duizend euro investeert, krijg je veel waar voor je geld.
Bij de X-S10 draait alles om de unieke X-Trans sensor van de vierde
generatie met een resolutie van 26 Megapixel, die ook in de X-T4 zit.
In plaats van een klassiek Bayer-kleurenfilter, zoals in bijna alle camera’s van concurrenten en smartphones, maakt deze camera gebruik
van de gelijknamige X-Trans-architectuur. Bij een directe vergelijking
verschilt niet alleen het toegepaste patroon, maar ook de frequentieverdeling van de gekleurde pixels. Zo zijn de groene RGB-elementen
duidelijk vaker vertegenwoordigd bij Fujifilm. Dat heeft te maken met

De bediening van de Fujifilm X-S10 is wel drastisch
veranderd. Zowel bij de voorganger als bij het grote
zustermodel ligt de nadruk op toegang tot sluitertijden, ISO-waarden en het diafragma. Als je daar
eenmaal aan gewend bent, word je beloond met een
zeer directe en dus snelle bediening. De nieuwste
dslm in de Fujifilm-familie kiest voor een meer conventionele aanpak. Op de bovenkant van de body
vinden we nu in het midden de grote keuzeknop.
Twee andere instelknoppen links en rechts daarvan,
hebben niet langer een specifieke functie, hebben
ook geen markeringen meer, maar kunnen afzonderlijk naar keuze worden toegewezen. Er zitten nu wel
twee extra knoppen aan de bovenkant. Een voor de
ISO en een voor het bekende Q-snelmenu.
Wat ons erg goed bevalt is de uitgesproken handgreep. De hoofdschakelaar, ontspanknop en videoknop zijn daardoor wat naar voren geplaatst. Het is
duidelijk merkbaar dat je de 500 gram lichte magnesiumbehuizing steviger vast hebt. De bediening en
ergonomie zijn duidelijk verbeterd. Een optionele
handgreep is dus niet meer nodig.
Vergeleken met de X-T30 ziet de achterkant van
de camera er veel netter uit. De scherpstel-joystick
is een paar millimeter opgeschoven en het wieltje is
verdwenen. Het grote en goed leesbare 3-inch touchscreen kan nu opzij worden geklapt en 180 graden
naar voren. Fujifilm heeft wel bespaard op de resolutie van het display. Met 1,04 miljoen pixels en dus
zo’n 600.000 pixels minder dan in het vlaggenschip,

Fujifilm X-S10 met Fujinon 18–55mm f/2.8–4 | 80 mm (KB) | f/4 | 1/100 s | ISO 200

De gemeten resolutie van de Fujiflm X-S10 is over de hele linie indrukwekkend. De APS-C dslm vervaagt zelfs de grens met het full-frame
formaat.
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FILMSIMULATIES
FLITSER

De ingebouwde flitser met richtgetal 5
is alleen bruikbaar op korte afstand.

DISPLAY

Dankzij het 3-inch touchscreen navigeer je eenvoudig door de overzichtelijke
menu’s. Zo ziet gebruiksgemak er tegenwoordig uit.

levert het display een voldoende scherp
beeld. Hetzelfde geldt voor de zoeker, die
rechtstreeks is overgenomen van de X-T30.
Een dekking van honderd procent, 2,36 miljoen pixels en een vergrotingsfactor van 0,62
zorgen voor een duidelijke weergave zonder zichtbare vertraging. Solide, al scoort
de camera op dit punt ‘slechts’ gemiddelde
waarden.

Perfecte beeldkwaliteit

Het is de beeldkwaliteit die van de Fujifilm
X-S10 een aanrader maakt. Hoewel de gemeten resolutie, maar ook de weergave van fijne
details in de Deadleaves-meting over het hele
ISO-spectrum identiek zijn aan de uitstekende
X-T4, zijn de ontwikkelaars heel voorzichtig
geweest met de ruisvorming. Bij afdrukken op
A3 zijn er nauwelijks storende pixels zichtbaar,
zelfs niet bij ISO 12.800! In de 100%-weergave
op de monitor levert ISO 3200 nog steeds zeer
goede waarden op. Gebruik je deze waarde
bij slechte lichtomstandigheden, dan krijg je
geen foto’s met veel ruis. De beeldkwaliteit
van video-opnamen is van een vergelijkbaar
hoog niveau, met rijke details in elke resolutie. De hoeveelheid ruis is in vergelijking met
de voorganger en het grote zustermodel zelfs
gehalveerd. Fantastisch!
Qua bewegende beelden heeft de dslm
ook genoeg te bieden. Niet alleen haarscherpe
uhd-video’s met maximaal 30 fps, maar ook
filmische C4K met dezelfde beeldsnelheid,
uiteraard inclusief efficiënte codering via
h.265. Beperk je je tot full-hd, dan neem je
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Ook de X-S10 beschikt over
de populaire filmsimulaties,
waarvan er in totaal 18
beschikbaar zijn.

ACCU

Met een capaciteit van 1260
mAh is de accu van de X-S10
een beetje onder de maat. Het
lage stroomverbruik in stand-by
compenseert dit enigszins.

op met maximaal 240 fps. Dat is genoeg voor
slow-motion en een afspeelsnelheid van een
tiende bij een basissnelheid van 24 fps. Super!
Het is alleen jammer dat de X-S10 dan na
ongeveer drie minuten stopt met opnemen.
Iets wat we niet zagen bij framerates tot 60
fps. De snelste sluitertijd bij het filmen is
1/4000 seconde, en de camera ondersteunt
zelfs timecodes en via hdmi 4:2:2 kleursubsampling en 10 bit kleurdiepte. Een microfoonaansluiting vind je aan de rechterzijde
van de behuizing. Als je een hoofdtelefoon
wilt aansluiten, zul je de meegeleverde adapter moeten gebruiken. Je verliest dan wel de
mogelijkheid om de camera tijdens gebruik op
te laden.

Slim gereduceerde uitrusting

Op enkele uitzonderingen na zullen de meeste
kopers slechts zelden iets merken van de
kostengerelateerde afslankingen. Dit feit verdient extra lof. Naast de al genoemde lagere
resolutie van het display en de elektronische zoeker, zijn de besparingsmaatregelen
met name merkbaar bij het maken van snelle
series. De dslm met elektronische sluiter en
een kortste sluitertijd van 1/32.000 seconde
kan dus nog steeds twintig foto’s per seconde
in volledige resolutie maken. Met een verlaagde resolutie zijn zelfs dertig beelden per
seconde mogelijk. Het uithoudingsvermogen
laat wel wat te wensen over. Bij maximale
snelheid is het einde al na 89 jpeg’s of achttien raw’s achter elkaar bereikt. Zelfs met een
mechanische sluiter en een maximale snel-

AANSLUITINGEN

De hdmi- en usb-poorten zitten aan de zijkant van de behuizing. Aangesloten kabels
zitten het display niet in de weg.

heid van acht beelden per seconde gelast het
W
buffergeheugen al na negentien raw’s een
gedwongen pauze in. Wanneer je uitsluitend
in jpeg fotografeert, komen we op ongeveer
honderdnegentig foto’s. Geen slechte waarde.
Naast het vermeende kleinere buffergeheugen is de opslag waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de matige prestatie
van de burst-modus. In plaats van een dubbel
UHS-II slot zoals in de X-T4, vinden we
slechts één slot dat alleen de langzamere
UHS-I standaard ondersteunt. De accu is
ook wat aan de zwakke kant. Het NP-W126Smodel leverde in onze test genoeg stroom
voor iets minder dan zeshonderd foto‘s.
Wat de autofocus betreft merken we geen
verschil met het grote zustermodel X-T4.
De X-S10 stelt altijd snel scherp en volgt die
scherpstelling ook uitstekend.

Prijs body (ca.)

Fujifilm X-S10

Fujifilm X-T30

€ 980

€ 840

6240 x 4160 pixels
26,0 miljoen
CMOS / 23,5 x 15,6 mm
Fujifilm X / 1,5-voudig
●/━
elektronisch
100 procent /
0,62-voudig
3,0 inch / 1.040.000 subpixels
●/●
1/32.000–900 s / ●
1/180 s
160–12.800 /
80–51.200
3 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●
━/5/
━
● b/g/n / ━ / ━
SDXC (UHS I) / ━

6240 x 4160 pixels
26,0 miljoen
CMOS / 23,5 x 15,6 mm
Fujifilm X / 1,5-voudig
━/━
elektronisch
100 procent /
0,62-voudig
3,0 inch / 1.040.000 subpixels
●/●
1/32.000–30 s / ●
1/180 s
200–12.800 /
80–51.200
3 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●
━/7/
━
● b/g/n / ━ / ━
SDXC (UHS I) / ━

3.1 / micro-hdmi
●/━
NP-W126S / 9,1 Wh /
ca. 45 euro
magnesiumlegering / ━

3.0 / micro-hdmi
●/●
NP-W126S / 9,1 Wh /
ca. 45 euro
magnesiumlegering / ━

126 x 85 x 65 mm
465 g

118 x 83 x 47 mm
383 g

TECHNISCHE GEGEVENS

PERSOONLIJK
Je kunt zelf functies toewijzen aan
de grote draaiknoppen, zodat
je de bediening
voor een groot
deel kunt personaliseren.

CONCLUSIE
Uitstekende beeldkwaliteit,
geweldige ruisprestaties,
videomodus, goede uitrusting ondanks kostenbesparende maatregelen
Traag UHS-I-slot veroorzaakt
aanzienlijk verlies in de
burst-modus, capaciteit accu
zou groter kunnen zijn

De zorgvuldig afgeslankte versie van
het vlaggenschip wordt een tijdje na
de release uitgebracht tegen een
aanzienlijk lagere prijs. De herziene
ergonomie komt als een verrassing,
maar past goed bij de X-S10. Als je
geen problemen hebt met de zwakkere punten qua uitrusting, kun je de
camera zonder aarzelen aanschaffen.
Een betere camera in het segment
onder de 1000 euro is gewoon niet
verkrijgbaar.

“Ongeëvenaard instappakket
met beeldstabilisatie.”

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

Fujifilm XF 35mm f/1.4

Fujifilm XF 35mm f/1.4

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.)

2157 / 2157 / 2018 /
1995 / 1978 / 1978 lp/bh
0,7 / 0,8 / 1,0 /
1,0 / 1,1 / 1,4 VN

2159 / 2145 / 1964 /
1912 / 1895 / 1952 lp/bh
1,0 / 1,2 / 1,5 /
1,6 / 1,7 / 2,1 VN

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

0,4 / 0,5 / 0,6 /
0,7 / 0,7 / 0,8 VN

75 / 78 / 79 /
81 / 76 / 70%

77 / 77 / 80 /
82 / 78 / 73%

1232 / - lp/bh

1080 / 1080 lp/bh

0,4 / 0,2 VN
1,0 s
20 / 20 foto's/s
18 / 89
280 / 540

0,7 / 0,4 VN
1,0 s
20,2 / 20,2 foto's/s
17 / 32
270 / 570

300 / 580

310 / 570

Uitrusting / bediening

100
92

98
90

Snelheid

94

88

Videokwaliteit

94

92

BEOORDELING

Beeldkwaliteit

BEOORDELING

96

94
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