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(ca. 7300 euro)

Sony Alpha 1

Als je zelf een camera kon bouwen, geheel volgens je eigen ideeën, hoe zou die er dan uitzien?
We zijn er vrij zeker van dat die camera vergelijkbaar is met de Sony Alpha 1.

ZOEKER

BEDIENING

Alle knoppen zijn ergonomisch
geplaatst en makkelijk bereikbaar. Het nieuwe menu met touchbediening is een beetje wennen.

De zoeker met 9,44 miljoen pixels,
een afdekking van 100 procent en
een vergrotingsfactor van 0.9 is
indrukwekkend scherp.

ACCUDUUR

Het stroomverbruik van de camera
ligt deels veel hoger dan dat van de
zustermodellen. De NP-FZ100 accu is
goed voor zo’n achthonderd foto’s.

FLEXIBEL

Dankzij de E-vatting passen er ruim zestig verschillende
lenzen op de Alpha. Daar zitten wel lenzen tussen die
de snelheid van de camera er een beetje uithalen.
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KRACHTIG

De nieuw ontwikkelde
Bionz-XR processor
verhoogt de prestaties
van de camera in vergelijking met oudere
modellen aanzienlijk.

Sony Alpha 1 met FE 12–24 f/4 | 12 mm (KB) | f/8 | 1/200 s | ISO 100

Bij ISO 100 geeft de A1 details
zeer scherp weer. Pas vanaf ISO
6400 wordt dit beduidend minder.

O

nlangs zorgden de nieuwe topmodellen van Canon en Nikon
voor een frisse wind in onze
toplijsten, die tot dan toe gedomineerd
werden door Sony. Beide camera’s maakten
indruk in ons laboratorium en in de praktijk. Ondanks de nieuwste technieken bleef
er toch nog wel ruimte over voor wensen.
En toen verscheen er uit het niets een heel
nieuw model. Na een uitgebreide test van
deze camera in het lab en in de praktijk, is
duidelijk dat de Sony Alpha 1 drie van onze
wensen volledig kan vervullen. En dat met
slechts een paar beperkingen. Is dat voldoende voor een plaats aan de top?

OPSLAG

Naast sd-kaarten
met UHS-II standaard
accepteert de Alpha 1
ook de nieuwe CFexpress type-A
kaarten, met hogere
schrijfsnelheden.

Een sensor voor elk doel
Onze eerste wens is beeldkwaliteit zonder
compromis. De Sony Alpha 1 gebruikt een
nieuw ontwikkelde fullframe sensor met
een resolutie van 50 megapixel. Die haalt
niet helemaal de resolutie van de Alpha
7R IV, maar verdubbelt wel de belangrijkste waarden van de Alpha 9. Sony gebruikt
wederom de BSI-technologie (backside
illumination), bekend van de zustermodellen. Bij de achterwaarts belichte sensor
zijn de afzonderlijke lagen zo gerangschikt,
dat het licht ongehinderd op de diodes
kan vallen. Zo wordt het verlies van licht,
zoals bij conventionele sensoren gebeurt

als gevolg van de koperdraden, voorkomen.
Bovendien heeft Sony de architectuur uitgebreid met een laag die zijn eigen geheugen heeft en data met verminderde vertraging doorgeeft aan de beeldprocessor. Sony
noemt deze structuur ‘stacked’, een gestapelde constructie die nog meer voordelen
heeft. Maar daarover later meer.
Als eerste valt onze blik op de beweegbare ophanging van de sensor. Die zorgt
voor onbewogen foto’s, reageert uitstekend
in onze test en maakt vanuit de hand fotograferen met lange sluitertijden mogelijk.
De hoge-resolutiemodus gebruikt deze
technologie om de positie van de sensor
doelgericht te sturen. Er worden in totaal

INTERFACE

De audio-interface in de flitsschoen accepteert digitale richtmicrofoons van het type ECM-B1M
en ondersteunt ook zijn functies.

STABILISATIE

De geïntegreerde 5-assige beeldstabilisatie compenseert trillingen
op een betrouwbare manier – in
de praktijk met een tolerantie van
zo’n 4 tot 5 stops.
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De enorm snelle
serie-modus legt
het ideale moment
betrouwbaar vast.

Sony Alpha 1 met FE 100–400mm f/4.5–5.6 | 100 mm (KB) | f/4.5 | 1/400 s | ISO 2500

zestien foto’s in een snelle reeks opgeslagen. Tussen elke foto wordt de sensor een
klein stukje verplaatst. Naderhand voeg
je de foto’s met de Imaging Edge software
samen tot een foto van zo’n 200 megapixel.
Dit is alleen niet geschikt voor bewegende
onderwerpen, omdat er dan schimmen en
onscherpe randen ontstaan. Precies het
tegenovergestelde zien we als we naar de
foto’s kijken die de dslm in de conventionele modus produceert. Of het nu gaat
om snelle actie, gedetailleerde landschappen of zachte portretten, de Alpha 1 slaagt
voor elk onderwerp met vlag en wimpel,
en levert altijd meer dan voldoende reserves voor correcties of uitsneden. Alleen bij

DISPLAY

Het touchscreen met een resolutie van 1,44 miljoen pixels klapt
naar boven en beneden, maar
niet naar opzij en naar voren.

hogere ISO-waarden vanaf ISO 6400 zijn er
storende pixels zichtbaar op print en in de
100%-weergave op de monitor.
Dat is een solide beeldkwaliteit, weliswaar met twee uitzonderingen. De hoeveelheid ruis bij ISO 100 en de weergave
van fijne details passen niet helemaal in
het voor de rest perfecte beeld. Hier hadden we iets meer verwacht. Meer informatie hierover lees je in het kader op pagina
73. De elektronische zoeker met 9,44 miljoen pixels is mede verantwoordelijk voor
de goede prestaties. Een lust voor het oog
en niet te onderscheiden van zijn optische
tegenhanger. De verdubbelde beeldfrequentie van 240 fps is ons op geen enkel

moment opgevallen. Niet negatief, maar
ook niet positief.

Resolutie en snelheid
De prestatiekenmerken van de gestapelde
sensor vervullen onze tweede wens: meer
snelheid! Met de elektronische sluiter
zorgt de sensor in combinatie met de aangepaste Bionz-XR-beeldprocessor voor
dertig beelden per seconde in volledige
resolutie, zonder blackout van de zoeker.
Dat is drie keer zo snel als de 7R IV en zo’n
tien foto’s per seconde meer dan de Alpha
9. In de praktijk is deze snelheid echter
gekoppeld aan drie factoren: de raw-instel-

BEDIENING

Als je gewend bent aan een
Sony dslm van de huidige
generatie, kun je blind met
de Alpha 1 overweg. De
bediening is dus top!

GROOTTE/GEWICHT
Ook met grote handen
kun je de A1 goed vasthouden. Het gewicht van
737 g is iets hoger dan
dat van zustermodellen.
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Sony Alpha 1 met FE 100–400mm f/4.5–5.6 | 170 mm (KB) | f/5.6 | 1/400 s | ISO 4000

De krachtige autofocus met
een afdekking van 92 procent en 759 fase AF-punten
reageert snel en feilloos.

lingen, de scherpstelstand en de gebruikte
lens. Zo is 30 fps alleen beschikbaar in jpeg
en in het gecomprimeerde raw-formaat.
Met ongecomprimeerde raw’s of gecomprimeerde raw’s zonder kwaliteitsverlies haalt
de camera twintig beelden per seconde.
Bovendien moet het gebruikte objectief
het tempo kunnen bijhouden. De nieuwere
modellen met lineaire AF-motor (Direct
Drive SSM) kunnen dat zonder meer.
Andere lenzen lopen met continue autofocus tussen de 15 en 20 fps soms tegen hun

OBJECTIEVEN

Oudere lenzen zonder lineaire motor halen de snelheid
uit de burst-modus van de A1.
Andere lensfabrikanten hebben hier ook last van.

grenzen aan. Bij handmatig scherpstellen
of in de AF-S-modus is de volledige snelheid met elk objectief beschikbaar.
Deze enorme snelheid wordt mogelijk
gemaakt door de gestapelde sensor, of beter,
het speciale geheugen in de onderste laag.
Dit functioneert als een soort datasnelweg
tussen de beeldchip en de verbeterde beeldprocessor. Deze laatste wordt wederom
ondersteund door de snelle geheugenkaarten van het nieuwe A-formaat, waarop
de foto’s worden opgeslagen met een

schrijfsnelheid tot 1000 MB/s. Deze combinatie van drie krachtige componenten helpt
tevens de verbeterde serielengte. De dslm
schiet in jpeg-modus op topsnelheid honderdtachtig foto’s in een reeks. Bij ongecomprimeerde raw’s meten we nog steeds een
uitstekende negentig foto’s bij een beperkte
snelheid van 20 fps. De snelle combinatie van een gestapelde sensor en een snelle
beeldverwerking levert vervolgens nog meer
aangename neveneffecten op. Zo werken
externe flitssystemen nu met een verkorte

FLITSERS

De snelle combinatie van sensor
en processor maakt het mogelijk
om te flitsen met elektronische
sluiter en kortere sluitertijden.

HITTEBESTENDIG

Bij filmen in 8K stijgt de temperatuur van de A1 flink. Maar we konden niet uitlokken dat het toestel
uit voorzorg werd uitgeschakeld.
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Sony Alpha 1 met FE 12–24 f/4 | 24 mm (KB) | f/14 | 1/30 s | ISO 320

Het dynamisch bereik in de
foto’s van de Alpha 1 is inspirerend en biedt veel ruimte voor
nabewerking op de computer.
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DE SONY ALPHA 1 IN
LAB & PRAKTIJK
Ruis
Bij de metingen komen
we eigenschappen tegen
die we nog niet eerder
hebben gezien. Zo zien
we dat er bij ISO 100
relatief veel ruis ontstaat.
Deze waarden dalen over
het ISO-bereik en bereiken pas vanaf ISO 1600
weer een vergelijkbaar
niveau. Boven ISO 6400
zijn opvallende storende
pixels zichtbaar.

ISO 100

ISO 800

AANSLUITINGEN

ISO 3200

ISO 12.800

snelheid van maximaal 1/500 seconde voor
meer creatieve vrijheid. Bovendien kun je
nu voor het eerst ook flitsen met een elektronische sluiter en tot 1/250 seconde. En
ook het rolling shutter-effect, dat bij het
fotograferen met de elektronische sluiter
of bij het filmen rechte lijnen als gevolg
van vertraagde uitlezing gebogen weergeeft, behoort grotendeels tot het verleden. Hetzelfde geldt voor banding, donkere
strepen in het beeld die kunnen worden
veroorzaakt door de natuurlijke frequentie van kunstlicht. Ten slotte is de snelheid
ook gunstig voor de autofocus. De camera
communiceert nu sneller met de bevestigde lens. Gegevens worden 120 keer per
seconde uitgewisseld en gesynchroniseerd.

Resolutie en details
Wat betreft de gemeten
resolutie scoort de
Alpha 1 net wat beter
dan de Alpha 7R III. Een
solide prestatie. Op
het hoogtepunt meten
we 2668 van de 3456
mogelijke lijnenparen
per beeldhoogte (lp/bh).
Tot ISO 6400 blijven de
waarden relatief constant. Dat geldt ook
voor de ruisvorming.
Ondanks de hogere
sensorresolutie van de
Alpha 1 meten we vergelijkbaar goede waarden
als bij het zustermodel.

Dat is een plus voor zowel snelheid als
precisie. Nieuwe modi voor sportfotografie
en vogel-AF breiden de bekende functies
uit, inclusief tracking voor stilstaande en
bewegende beelden. Verder heeft Sony de
ogen-AF verbeterd. Die is nu ook bruikbaar
op een grotere afstand.

Filmen in 8K
Tot nu toe zijn onze wensen met slechts
een paar beperkingen vervuld. Onze derde
wens heeft betrekking op bewegend beeld.
En ook hier worden we tegemoet gekomen.
De Alpha 1 neemt video’s op in een hoge
resolutie van 8K tot 30 fps, inclusief 4:2:0

Alle belangrijke aansluitingen zijn
beschikbaar. Meer nog zelfs. De usb
C-aansluiting levert zelfs elektriciteit
voor externe schijven. Erg handig!

kleursubsampling en een kleurdiepte van
tien bit. Daarbij wordt de volledige sensorbreedte uitgelezen en gedownsampled.
Sony noemt dit proces 8.6K oversampling
zonder pixel binning. De geavanceerde
h.265 codec houdt de hoeveelheid data laag
en proxy-bestanden in hd maken bewerken
op minder snelle pc’s mogelijk. De camera
neemt dan 4K video’s op met 120 fps, 4:2:2
en tien bit. Geschikt voor slow-motion. Dat
is zonder meer geweldig! En ook in full hd
worden we zeker niet teleurgesteld, waar
tot 240 fps mogelijk is. De enige beperking is dat bij de hoogste beeldfrequentie
zowel in 4K als in 1080p een snelle CFExpress-kaart van het type A noodzakelijk
is. Toch is de videokwaliteit heel overtuigend, met veel scherpte in de details en
zonder negatieve effecten zoals rolling
shutter. Kijk je verder, dan vind je ook nog
een heleboel professionele functies die de
workflow op de set en bij het nabewerken
ondersteunen, en naar een hoger niveau
tillen. Voorbeelden zijn de volwaardige
hdmi-aansluiting voor 16-bit raw, vlakke
profielen van het type S-Log 2/3 en zelfs
S-Cinetone en de digitale accessoire-interface in de flitsschoen.
We hebben nog één wens over, waar we
geen antwoord op krijgen. Dat betekent
niet dat alle resterende punten slecht zijn.
In een directe vergelijking met de zustermodellen is er het minste veranderd aan de
behuizing en de bediening. Alle bedieningselementen zitten waar je ze als Sony-fotograaf verwacht. Het menu is geleend van
de Alpha 7S III en is nieuw vormgegeven,
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overzichtelijk en voorzien van touch-bediening. De soms cryptische namen zorgen bij
instappers nu en dan voor vraagtekens. De
ophanging en resolutie van het 3-inch display heeft Sony overgenomen van de Alpha
7R IV. Onze wens voor een display dat
zowel naar opzij als naar voren kan worden
geklapt, blijft helaas onvervuld. De fabrikant rechtvaardigt dit met het feit dat de
plek in de optische as van de camera en de
lens beter is voor het display.

CONCLUSIE
Enorme snelheid, uitrusting,
geweldige videoprestaties
en resolutie
Beperkingen in de burstmodus en bij hoge beeldfrequenties, weergave van
details

Maakt de Alpha 1 de hype waar?
Aan de ene kant wel, want dankzij de uitstekende prestaties is
deze camera een indrukwekkend
werkpaard voor elk doel. De professionele dslm staat dus terecht
op de eerste plaats in onze toplijst. Het probleem van een camera
die zo is aangepast aan een
breed spectrum, is het gebrek aan
specialisatie. Zo leveren andere
camera’s op afzonderlijke deelgebieden vergelijkbare of soms
zelfs betere resultaten. En dat ook
nog voor een fractie van de prijs.
Maar als je overal op voorbereid
wilt zijn, dan vind je in de Alpha 1
de beste allrounder die momenteel
verkrijgbaar is.

“De krachtigste Sony
systeemcamera tot nog
toe, geschikt voor elke
situatie.”

Sony Alpha 1

ALTERNATIEF

Canon EOS R5

Sony Alpha 7R IV

7300 euro

4550 euro

3730 euro

Maximale resolutie

8640 x 5760 pixels

8192 x 5464 pixels

9504 x 6336 pixels

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

44,8 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Canon RF / 1-voudig
●/●
elektronisch
100 procent /
0,76-voudig
3,2 inch / 2.100.000
subpixels
●/●
1/8.000–30 s / ●
1/200 s
100–51.200 /
50–102.400
1 preset / met kelvinniveaus

Fotoformaten
Maximale videoresolutie
Video: handmatig diafragma / ISO /
focuspuntkeuze / AF-C
Interne flitser/ richtgetal /
flitsschoen
Wifi / NFC / gps
Opslagmedium
(slot 1 / 2)

49,8 miljoen
CMOS / 35,6 x 24,0 mm
Sony FE / 1-voudig
●/●
elektronisch
100 procent /
0,9-voudig
3,0 inch / 1.440.000
subpixels
●/●
1/32.000–30 s / ●
1/400 s
100–12.800 /
50–102.400
3 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
4320/30 p, 2160 / 120 p
●/●/
●/●
━/━/
●
● b/g/n/ac / ● / ━
CFexpress, SDXC (UHS II) /
CFexpress / SDXC

JPEG, RAW, JPEG + RAW
4320/30 p, 2160/120 p
●/●/
●/●
━/━/
●
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress (UHS II) / SDXC

60,2 miljoen
CMOS / 35,7 x 23,8 mm
Sony E / 1-voudig
●/━
elektronisch
100 procent /
0,78-voudig
3,0 inch / 1.440.000
subpixels
●/●
1/8.000–30 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

USB / hdmi-uitgang
Microfoon- / koptelefoonaansluiting
Accu / energie /
Prijs (ca.)

3.2 / hdmi
●/●
NP-FZ100 / 16,4 Wh /
ca. 90 euro

3.1 / micro-hdmi
●/●
LP-E6NH / 15,3 Wh /
ca. 110 euro

3.0 / micro-hdmi
●/●
NP-FZ100 / 16,4 Wh /
ca. 90 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht magnesiumlegering / ●
Afmetingen (b x h x d)
129 x 97 x 81 mm
Gewicht body
737 g

magnesiumlegering / ●
138 x 98 x 88 mm
747 g

magnesiumlegering / ●
129 x 96 x 78 mm
669 g

MEETWAARDEN getest met

Sony FE 50mm f/1.2 GM

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 Nois 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.)

2668 / 2665 / 2637 /
2531 / 2511 / 2480 lp/bh

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

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

1,2 / 0,9 / 1,1 /
1,2 / 1,7 / 2,1 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

0,6 / 0,4 / 0,5 /
0,5 / 0,5 / 0,8 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

101 / 100 / 97 /
100 / 98 / 94%

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

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

1151 / - lp/bh

2234 / - lp/bh

1165 / 1136 lp/bh

1,2 / 0,9 VN
1,0 s
20 / 29 foto's/s
90 / 181
320 / 650
400 / 790

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
96

96
92

98
96

Snelheid

96

96
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Videokwaliteit

94

92

94

Prijs body (ca.)
TECHNISCHE GEGEVENS

Touchscreen / kantelbaar
Sluitertijden / bulb
Kortste flitstijd
ISO-bereik van - tot
(zonder / met uitbreiding)
Witbalans

BEOORDELING

Beeldkwaliteit

PUNTENTOTAAL
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CONCURRENT

96

94

96

