IN LAB & PRAKTIJK GETEST
(ca. 3250 euro)

Nikon Z 7II

De beste systeemcamera die Nikon tot nog toe heeft uitgebracht.

PROCESSOR

BEDIENING

De body is niet veranderd
vergeleken met die van zijn
voorganger. Dit belooft dan
ook een uitstekende bediening en ergonomie.

ACCU

De accu met een capaciteit
van 2280 mAh is goed voor
zo’n 700 foto’s. Een duidelijke
verbetering.

Twee processors van het
type Expeed 6 zorgen voor
merkbaar betere prestaties,
vooral bij de autofocus en de
burst-modus.

SENSOR

De fullframe-sensor van de
Nikon Z 7II levert enorm
scherpe beelden met een
resolutie van 8256 x 5504
pixels, ofwel 45 MP.

VIDEO

Haarscherpe uhd-video’s met
60 fps, en via hdmi ook in 4:2:2
en 10-bit, onderstrepen de
professionaliteit van de dslm.
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SYSTEEMCAMERA

Tot en met ISO 800
levert de sensor een
uitstekende resolutie
en geeft fijne details
haarscherp weer.

Nikon Z 7II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 35 mm (KB) | f/8 | 1/80 s | ISO 100

V

ia de Japanse website nikkei.com
kondigde Nikon in november al aan
dat het een deel van de serieproductie van camera- en lensmodellen van Japan
naar Thailand zou verplaatsen. Een structurele hervorming moet het bedrijf helpen de
kosten te verlagen. “Het is belangrijk om het
hele bedrijf aan te passen aan de grootte van
de verkoop”, zegt Toshikazu Umatate, president en CEO van Nikon. In januari volgde
een ander nieuwsbericht. Volgens de online
krant Toyo Keizai verwachtte het manage-

DISPLAY

Het 3,2-inch touchscreen met 2,1
miljoen pixels is duidelijk en scherp,
zelfs in direct licht. Het enige punt
van kritiek blijft de ophanging.

AANSLUITINGEN

Er is een stereo-mini-jack voor een
hoofdtelefoon en een voor een
microfoon, en er is een hdmi-poort.
Bovendien kun je de camera ook
bedienen tijdens het opladen via de
usb-C aansluiting. Super!
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ment van Nikon dit jaar een enorm recordverlies, van zo’n 720 miljoen dollar.
Net als veel andere fabrikanten worstelt
ook Nikon met de huidige situatie rond
corona. Maar Hirotaka Ikegami, algemeen
directeur van de videodivisie bij Nikon, ziet
een andere aanleiding voor het verlies. Hij
wijst op de verschuiving naar spiegelloze
camera’s. Nikon wil zich direct volledig richten op dslm’s en zijn Z-systeem. Aan het begin
van het nieuwe jaar kwam er een testexemplaar van de Z 7II bij ons binnen. En als dit de

toekomst is van Nikon, dan zijn alle slechte
berichten van de afgelopen maanden al direct
weer vergeten. Een absoluut groot succes!

Uitstekende ergonomie

In eerste instantie zie je de Z 7II misschien
‘maar’ als een update van zijn voorganger van
zo’n twee jaar geleden, maar de camera is
veel meer dan dat. Nikon heeft goed geluisterd naar de feedback van klanten en de prestaties van de camera op alle fronten verbeterd, ook al lijken belangrijke punten zoals

OPSLAG

Het vertrouwde slot voor
XQD- en CFexpress-kaarten wordt nu vergezeld
door een sd-slot met
UHS-II-ondersteuning.
Een prima beslissing.

Nikon Z 7II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/10 | 1/200 s | ISO 100

Zelfs bij fotograferen in zonlicht
geeft de sensor veel details weer in
donkere gebieden. Het dynamisch
bereik is uitstekend.

de body niet te zijn veranderd. Een klein
naamplaatje aan de voorkant geeft aan welke
dslm je vast hebt. Het is een slimme beslissing van Nikon, want als je meerdere camera’s gebruikt, hoef je niet te wennen en kun je
er gelijk mee aan de slag. Voor wie overweegt
om naar Nikon over te stappen, beginnen we
met een korte beschrijving van de behuizing.
Met een gewicht van ongeveer 700 gram zonder bevestigd objectief, ligt de Z 7II lekker in
de hand zonder dat het op den duur vermoeiend wordt. Dankzij de hoogte van zo’n tien

centimeter kun je alle vingers van je rechterhand makkelijk kwijt op de greep. Met een
dikte van 70 millimeter is de body een stuk
slanker dan camera’s van de concurrentie. De
breedte van 134 millimeter wordt aan de achterzijde zeer goed benut, ook al neemt het
grote 3,2-inch touch-display het grootste deel
van de ruimte in beslag. Daarmee navigeer
je overigens betrouwbaar en snel door de
hiërarchische structuur van de instellingenmenu’s. Dit is hoe een gebruikersinterface
eruit moet zien. Alleen de ophanging van het

scherm laat ruimte voor een kritiekpuntje.
Het scherm klapt namelijk naar boven en
naar beneden, maar niet naar de zijkant.
We hadden liever een zijdelingse ophanging
gezien, zoals de topmodellen van Canon en
inmiddels ook Sony hebben. Boven en rechts
van het scherm zitten nog een aantal goed
bereikbare knoppen, een focus-joystick en
een AF-schakelaar.
Aan de bovenkant zit de grote elektronische zoeker, die onderwerpen zeer duidelijk
weergeeft en desgewenst nuttige informatie

FLITSER

De Z 7II heeft geen
interne flitser, maar je
kunt externe flitsers op
de accessoireschoen
monteren en activeren
met 1/200 s.

LENSVATTING

Voor de grote Z-vatting zijn
momenteel zo’n 25 lenzen
van Nikon en andere fabrikanten verkrijgbaar.

FN-TOETSEN

Aan de voorzijde, binnen
bereik van de middel- en
ringvinger, zitten twee vrij
toewijsbare knoppen. Hiermee heb je dus direct toegang tot extra functies.
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DE NIKON Z 7II IN
LAB & PRAKTIJK
Ruis
Camera’s met een vergelijkbaar hoge resolutie als de Nikon Z 7II
vertonen maar zelden
zo weinig ruis. In de
100%-weergave op de
monitor zien we alleen
maar storende pixels
boven ISO 800 en dan
nog steeds zeer onopvallend. Bij afdrukken op
DIN A4 zien de foto’s er
zelfs bij ISO 12.800 nog
heel goed uit.

ISO 64

ISO 800

FTZ-ADAPTER

Net als zijn voorganger is de Nikon Z 7II verkrijgbaar als kit met een handige adapter
voor het monteren van F-objectieven.

SNAPBRIDGE

ISO 3200

DISPLAY

ISO 25.600

Opname-informatie
zoals ISO, sluitertijd en diafragma
heb je altijd in
zicht, ook wanneer
je niet door de
zoeker kijkt.

Resolutie en details
Van de 3302 theoretisch mogelijke lijnenparen per beeldhoogte
(lp/bh) geeft de Z 7II
er daadwerkelijk 2915
weer. Dat is een uitstekende waarde die wordt
bereikt bij ISO 800.
Fijne details zijn tot ISO
800 ook op een eersteklas niveau. Voorbij
deze grens zien we een
lichte, maar acceptabele
daling. De resolutie blijft
echter hoog. Pas bij ISO
6400 zakken de waarden onder de grens van
2500 lijnenparen.

laat zien. Aan de linkerkant zit de modusknop met drie vrij definieerbare presets en
rechts vind je een handig display. Directe
knoppen voor ISO, video-opname en belichting zitten op perfecte afstand rondom de
ontspanknop met geïntegreerde hoofdschakelaar. De voorkant bestaat voornamelijk uit
de enorme Z-vatting. Ernaast vind je twee
vrij toewijsbare knoppen. Meer heb je niet
nodig voor het bedienen van alle functies.

De kracht van twee processors

Maar de grootste verandering heeft binnen
in de dslm plaatsgevonden. Daar vinden we
namelijk niet één, maar twee beeldprocessors
van het type Expeed 6. Dit zorgt voor een
aanzienlijke prestatieverhoging ten opzichte
van de eerste generatie. Dit is het duidelijkst
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De app Snapbridge zorgt niet alleen voor het
uploaden van foto‘s en video‘s, maar werkt ook
als afstandsbediening en voorziet de camera
van updates.

merkbaar bij de autofocus. De ogenherkenning is nu ook beschikbaar in het Wide-L
meetveld (voorheen moest je het gehele
sensoroppervlak selecteren) en de snelheid
ligt een stuk hoger. De AF-velden en servomotoren reageren merkbaar sneller en vervelende pompbewegingen behoren tot het verleden. Vooral bij weinig licht reageert de Z 7II
veel nauwkeuriger en betrouwbaarder. Het
enige nadeel is dat de ogen-AF niet werkt als
je een mondkapje gebruikt. De ogen alleen
zijn in de meeste gevallen niet voldoende
voor herkenning. Dat doet Sony nog steeds
een stukje beter. De touch-and-track functie
en de dierenherkenning werken daarentegen
vlekkeloos, zelfs bij video-opnamen. De snelheid en nauwkeurigheid van de AF zijn absoluut top en laten een duidelijke ontwikkeling
zien ten opzichte van zijn voorganger.
De dubbele processor beïnvloedt ook de
prestaties van de camera in de burst-modus.
De snelheid stijgt in elke situatie met ongeveer één foto per seconde naar tien foto’s
per seconde in de Hi+ modus, en naar negen
foto’s per seconde wanneer je in 14-bit raw
fotografeert. Per serie maak je nu meer dan
honderd jpeg’s of zelfs zo’n veertig raw’s met
maximale kleurdiepte. De camera heeft een
UHS-II slot voor snelle sd-kaarten in aanvulling op de reeds bekende XQD-/CFexpress.
Dit laatste blijkt bijzonder nuttig te zijn bij
het opnemen van video’s in hoge resolutie.
Wat dat betreft heeft de Nikon Z 7II nog een
praktische upgrade en dat is filmen in uhd
met maximaal 60 fps en een minimale crop.

In full-hd blijft de maximumsnelheid met 120
fps onveranderd. Wel nieuw is de mogelijkheid van Hybride Log-Gamma bij opname
via hdmi. Bij dit hoge dynamische bereik zijn
10-bit kleurdiepte en 4:2:2 kleursubsampling
beschikbaar.

Aan de top

Na de uitstekende prestaties van het kleinere
zustermodel waren de verwachtingen voor de
Z 7II hoog gespannen. En de gestabiliseerde
45-megapixel sensor lost die verwachtingen
volledig in. Vooral wat betreft ruisvorming,
maar ook bij het dynamisch bereik. Zelfs bij
hogere ISO-waarden verschijnen storende
pixels slechts onopvallend in beeld. En ook
op print zijn de resultaten erg goed. Verder
waren we erg onder de indruk van de prestaties van de Nikon Z 7II bij direct tegenlicht.
Zelfs bij het fotograferen tegen de zon in
maakten we nog krachtige landschapsfoto’s
met enorm veel details.

CONCLUSIE
Resolutie, details en ruisvorming op extreem hoog
niveau, video-features en
uitstekende autofocus
Display klapt niet naar voren,
lichte beperkingen bij series
in 14-bit raw

De Nikon Z 7II is een uitstekende
camera en komt als geroepen om
het bedrijf door moeilijke tijden te
helpen. Deze krachtige dslm is zonder meer de beste optie om in het
jonge Z-systeem in te stappen.

“Consequent goed doordachte en zeer krachtige
professionele camera.”

Nikon Z 7II

Canon EOS R5

Sony A7R IV

€ 3250

€ 4500

€ 4000

Maximale resolutie

8256 x 5504 pixels

8192 x 5464 pixels

9504 x 6336 pixels

Effectieve pixels
Sensor (type / grootte)
Lensvatting / crop-factor
Beeldstabilisatie / lowpassfilter
Zoeker (soort)
Dekking zoekerbeeld /
vergroting (naar kleinbeeld)
Display (grootte / resolutie)

45,4 miljoen
CMOS / 35,9 x 23,9 mm
Nikon Z / 1-voudig
●/━
elektronisch
100% /
0,8-voudig
3,2 inch / 2.100.000
subpixels
●/●
1/8000–30 s / ●
1/200 s
64–25.600 /
32–102.400
6 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●
━/━/
━
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress, XQD (UHS II) /
SDXC
3.0 / mini-hdmi
●/●
EN-EL15c / 16,0 Wh /
ca. 70 euro

44,8 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Canon RF / 1-voudig
●/●
elektronisch
100% /
0,76-voudig
3,2 inch / 2.100.000
subpixels
●/●
1/8000–30 s / ●
1/200 s
100–51.200 /
50–102.400
1 preset / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 120 p
●/●/
●/●
━/━/
●"
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress (UHS II) /
SDXC
3.1 / micro-hdmi
●/●
LP-E6NH / 15,3 Wh /
ca. 110 euro

60,2 miljoen
CMOS / 35,7 x 23,8 mm
Sony E / 1-voudig
●/━
elektronisch
100% /
0,78-voudig
3,0 inch / 1.440.000
subpixels
●/●
1/8000–30 s / ●
1/250 s
100–32.000 /
50–102.400
3 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●
━/━/
●
● b/g/n/ac / ● / ━
SDXC (UHS II) /
SDXC
3.0 / micro-hdmi
●/●
NP-FZ100 / 16,4 Wh /
ca. 90 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht magnesiumlegering / ●
Afmetingen (b x h x d)
134 x 1001 x 70 mm
Gewicht body
705 g

magnesiumlegering / ●
138 x 98 x 88 mm
747 g

magnesiumlegering / ●
129 x 96 x 78 mm
669 g

MEETWAARDEN getest met

Nikon Z 35mm f/1.8 S

Canon RF 50mm f/1.2

Zeiss Sonnar FE 35mm f/2.8

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 / hoogste 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.)

2851 / 2806 / 2915 /
2595 / 2634 / 2412 lp/bh

2834 / 2806 / 2780 /
2761 / 2755 / 2782 lp/bh

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

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

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

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

0,2 / 0,3 / 0,4 /
0,4 / 0,5 / 0,6 VN

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

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

97 / 97 / 87 /
85 / 87 / 79%

96 / 95 / 94 /
90 / 80 / 80%

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

1059 / lp/bh

2234 / lp/bh

1165 / 1136 lp/bh

0,6 / 0,5 VN
0,9 s
8,8 / 9,8 foto's/s
42 / 101
300 / 600
340 / 670

1,2 / 0,5 VN
0,7 s
20 / 20 foto's/s
160 / 300
320 / 650
430 / 850

1,2 / 0,8 VN
1,3 s
6,9 / 10 foto's/s
33 / 71
420 / 780
500 / 920

Uitrusting / bediening

96
92

96
92

100
96

Snelheid

84

96

72

Videokwaliteit

98

92

94

Prijs body (ca.)
TECHNISCHE GEGEVENS

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.)

BEOORDELING

Beeldkwaliteit

PUNTENTOTAAL

94

94

96
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