
IN LAB EN PRAKTIJK GETEST

(ca. 900 euro)

Fujifi lm X-E4
Fans van betaalbare instapmodellen van Fujifi lm hebben lang op de opvolger moeten wachten. Maar inmiddels 

is de nieuwe X-E4 gearriveerd en het is het sterkste model uit de serie.     

BEDIENING
Als je gewend bent aan de bediening 
van Fujifi lm met zijn speciale draai-
knoppen, kun je snel overweg met 
deze camera. 

ACCU
We kennen de NP-W126S accu al 
van de voorganger, maar dankzij 
slimme energie- optimalisatie is het 
vermogen nu genoeg voor ruim 
600 foto’s.

BEHUIZING
Dankzij de compacte afmetingen en 
het lage gewicht van zo’n 360 gram 
heb je de Fujifi lm X-E4 altijd bij de 
hand. 

SENSOR
Deze kleinste camera met 
X-Trans sensor levert beel-
den met 26 megapixel. Dat 
is meer dan genoeg voor de 
meeste opnamesituaties.

KITLENS
Fujifi lm levert bij de compacte X-E4 de 
gestabiliseerde kitlens XF 27mm f/2.8 
pancake, voor een totaalprijs van ca. 
1050 euro. 
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Er is de laatste jaren veel gebeurd bij 
Fujifi lm. De ene eersteklas dslm na de 
andere veroverde de markt en de top-

posities in onze toplijsten. De fabrikant intro-
duceerde indrukwekkende, maar ook dure 
camera’s, beginnend met de handzame X-T 
modellen tot aan de middenformaat model-
len uit de GFX klasse. Des te blijer zijn we 
dat we nu meer dan twee jaar na de X-E3 een 
basismodel met een X-Trans sensor in handen 
hebben.

Met een compact objectief zoals de nieuwe 
XF 27mm f/2.8 past de X-E4 in elke jaszak. Met 
een gewicht van 364 gram is dit het lichtste 
model uit de serie. Maar laat je niet misleiden 
door de klassieke en retro-chique behuizing. 
De dslm heeft het allemaal: een uitstekende 
sensor, snelle burst-modus, verbeterde auto-
focus en professionele videofuncties. Dat 
klinkt al met al als een verleidelijk aanbod. 
Bovendien zit de camera in het aantrekkelijke 
prijssegment van onder de duizend euro.

Instap in het X-systeem
Voor degenen die nog geen ervaring heb-
ben met de X-Trans sensor van Fujifilm, 
volgt hier een korte introductie. In tegen-
stelling tot de Bayer-sensoren in camera’s 
van andere fabrikanten, maakt Fujifilm 
gebruik van een gewijzigde rangschikking 
van de velden op het kleurenfilter. De kleur 
groen is vaker vertegenwoordigd, maar ook 
het rangschikkingspatroon is anders. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat het resultaat 
beter aansluit bij wat je ogen zien en dat de 
scherpte van diagonale lijnen beter wordt 
weergegeven. Wie een camera met X-vatting 
kiest, heeft momenteel de keuze uit zo’n 
veertig verschillende lenzen van Fujifilm en 
zo’n 150 (meestal handmatige) objectieven 
van verschillende andere fabrikanten. Vooral 
liefhebbers van primelenzen komen hier 
zeker aan hun trekken.

De verwantschap met de onlangs geïn-
troduceerde X-S10 en dus ook met het 

grote zustermodel, de X-T4, wordt meteen 
duidelijk als je naar de technische speci-
ficaties kijkt. Het hart van de X-E4 wordt 
gevormd door de bekende APS-C sensor 
van de vierde X-Trans generatie met een 
resolutie van 26 megapixel in combinatie 
met de nieuwste beeldprocessor. Net als bij 
de zustermodellen is de kortste sluiter tijd 
met elektronische sluiter 1/32.000 seconde. 
Een andere sterk punt van de camera is 
maximaal acht foto‘s in een serie met de 
mechanische sluiter. Meer dan voldoende 
voor veel alledaagse situaties. Maar zelfs 
een uitstapje naar een roofvogelshow of 
een stadion kan deze kleine dslm prima 
aan. Met de geruisloze elektronische slui-
ter zet je twintig foto‘s per seconde op de 
geheugenkaart. Logischerwijs houdt de 
camera deze uitstekende sprint niet lang 
vol. Het trage UHS-I geheugenslot ver-
traagt de camera. Met snelle geheugen-
kaarten zou er veel meer mogelijk zijn 

De weergave van fi jne details is 
een van de sterkste punten van de 
Fujifi lm X-E4, dankzij de superieure 
X-Trans sensor. In het infovak op 
de volgende dubbele pagina lees 
je over de resolutie en de ruis-
vorming van de X-E4.

  Fujifi lm X-E4 met XF 27mm f/2.8 | 41 mm (KB) | f/8 | 1/200 s | ISO 160
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De behuizing bestaat uit een aluminiumlegering en is verkrijgbaar in twee verschil-
lende kleurencombinaties. De versie met zilveren bovenkant heeft een retro-look.

geweest, vooral omdat de benodigde reken-
kracht wel beschikbaar is.

Snelheid en uitrusting
Toch laten de snelle series met een lengte 
van maximaal 45 foto’s (ongeveer twee 
seconden per stuk) veel concurrenten ach-
ter zich. En alsof dat nog niet genoeg is, 
kun je een versnelling hoger schakelen naar 
dertig foto’s per seconde, maar dan wel 
met een opvallende crop van een factor 
1,25. Voor de duidelijkheid: de X-E4 is geen 
sport camera en wil dat ook niet zijn. Maar 
korte, snelle opnamen bieden wel creatieve 
mogelijkheden die bij andere dslm’s bij 
voorbaat ontbreken. Bovendien heb je toe-
gang tot de bekende filmsimulaties (inmid-
dels achttien). Een praktische functie in dit 
verband is de conversie van raw-bestanden. 
Achteraf, rechtstreeks in de camera. Selec-
teer gewoon het gewenste profiel, bekijk de 
veranderingen ten opzichte van het origi-
nele beeld en sla desgewenst op. Geweldig!

We waren ook onder de indruk van de 
herziene autofocus, waarvan de fase AF- 
velden nu bijna de hele sensor afdekken. 
Hoeveel velden er tegelijk actief zijn, kun 
je intuïtief kiezen, en ook de positie kun je 
in een handomdraai veranderen dankzij de 
focus-joystick of via het touch screen. De 
tracking-functionaliteit, inclusief oog- en 

gezichtsherkenning, is ook onberispelijk en 
houdt bewegende onderwerpen betrouwbaar 
in beeld. We misten helaas wel de beeldsta-
bilisatie. Wil je het zekere voor het onzekere, 
dan kun je het beste gestabiliseerde lenzen 
gebruiken. Alle andere lenzen houden de 
sluitertijd gerelateerd aan de gekozen brand-
puntsafstand. Fotografeer je met het nieuwe 
automatische programma, dan kun je deze 
beslissing gerust aan de camera overlaten.

Meetzoeker lens met retro look 
De Fujifilm X-E4 is in elk geval een blik-
vanger. Of je nu kiest voor de tweekleurige 
of de puur zwarte versie, beide toestellen 
hebben een chique retro-look. Maar laat je 
ook hier niet voor de gek houden. De inge-
bouwde componenten zijn helemaal up-to-
date. Om te beginnen is er de elektroni-
sche zoeker met 2,36 miljoen pixels en een 
vergrotingsfactor van 0,62. Dit levert een 

DISPLAY
De ophanging van 
het touchscreen 
bevalt prima, alleen 
de oog sensor zorgt 
soms voor wat ver-
warring. 

ZOEKER
De resolutie van het kleine 
display is goed. Voor een beter 
overzicht had de vergroting 
wel iets hoger kunnen zijn. 

LENSVATTING
De X-mount is vooral populair bij andere fabri-
kanten. Hou je van handmatige objectieven, dan 
kun je voor een redelijke prijs bij hen terecht.

80

D S L M

80



D E  F U J I F I L M  X - E 4  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
In een directe verge-
lijking met het top-
model X-T4 presteert 
de nieuwe X-E4 zeer 
goed. Bijna over het 
hele ISO-bereik zitten 
beide camera’s op één 
lijn. Een geweldig resul-
taat! Alleen in de laag-
ste ISO-instelling is het 
dure zustermodel licht in 
het voordeel, maar dat 
is met het blote oog niet 
te zien.    

Resolutie en details
Met 1743 van de 2496 
mogelijke lijnenparen 
per beeldhoogte (lp/bh) 
bij ISO 400, overtreft 
de X-E4 zowel de X-S10 
als de X-T4 qua details. 
Ook bij alle andere 
ISO-instellingen ligt de 
dslm tussen twee en 
vijf procent boven deze 
zustermodellen. Als we 
echter kijken naar de 
pure resolutieprestaties, 
verliest de X-E4 gemid-
deld iets meer dan vijf 
procent in een directe 
vergelijking. Een zeer 
goed compromis! 

aangenaam scherp beeld op, zij het ietwat 
klein in vergelijking met die van andere 
camera’s van dit formaat. Aan de achter-
kant zit het 3-inch touchscreen. De ophan-
ging zorgt ervoor dat je ook prima selfies 
kunt maken. Bovendien zijn opnameposi-
ties dicht bij de grond of boven het hoofd 
met zicht op het scherm mogelijk. Dat is 
een stap vooruit in vergelijking met de 
voorganger. 

In dit verband is de automatische ori-
entatie van de weergegeven beeld inhoud 
nog voor verbetering vatbaar. Zo draait 
het beeld af en toe ondersteboven of scha-
kelt helemaal uit wanneer het scherm 
wordt omgedraaid. Dat komt door de oog-
sensor naast de zoeker. Iets wat met een 
firmware- update kan worden verholpen. 

Verder is het praktisch dat je aan de zij-
kanten van het display zelf functies kunt 
toewijzen. Door naar boven, beneden of 
opzij te vegen, kun je opties en functies 
openen. Een welkom alternatief gezien 
de beperkte hoeveelheid knoppen. Op de 
achterkant zitten nu namelijk nog maar 
vijf knoppen in plaats van acht. De eerder 
genoemde scherpstel-joystick biedt ech-
ter nog steeds direct toegang tot de posi-
tie van de scherpstelpunten. Heel goed! 
Minimalistisch, maar nog steeds goed en 
direct te bedienen. De speciale sluitertijd-
knop kennen we van andere modellen. Het 
is alleen jammer dat je de knop niet hele-
maal kunt omdraaien. Er zit een vergrende-
ling verborgen tussen de automatische- en 
de bulb-modus. Als je dus wilt overscha-
kelen op lange sluitertijden, moet je hem 
helemaal terugdraaien. Dat is geen groot 
probleem, maar het kan in sommige situa-
ties wat vervelend zijn. De NP-W126S accu 
verdient overigens extra lof. Je kunt hem 
onderweg opladen via usb-C en met ruim 
600 foto’s per lading heeft hij een overtui-
gend uithoudingsvermogen.

Videofuncties
Zoals gebruikelijk bij Fujifilm zijn de 
videofuncties ruim aanwezig. We nemen 
4K-films op in DCI-standaard met 4096 
x 2160 pixels, 30 fps en een overdracht-
snelheid van 200 Mbps. Daarnaast film 
je full-hd clips met 240 fps, iets wat we 
anders alleen bij veel duurdere model-
len aantreffen. Natuurlijk zijn de film-
simulaties ook beschikbaar tijdens het 
 filmen, inclusief de hdr-modus. Alleen 
een vlak beeldprofiel van het type F-Log 

ISO 80 ISO 160 ISO 800 ISO 6400

UITBREIDBAAR
Voor een betere grip biedt Fujifi lm verschil-
lende uitbreidingen aan. Heb je grote handen, 
dan zul je de fabrikant daar dankbaar voor zijn. 
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Fujifi lm X-E4 Fujifi lm X-E3
Prijs body (ca.) 900 euro 750 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6240 x 4160 pixelx 6000 x 4000 pixels

Effectieve pixels 26,0 miljoen 24,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,6 x 15,6 mm CMOS / 23,6 x 15,6 mm

Lensvatting / cropfactor Fujifilm X / 1,5-voudig Fujifilm X / 1,5-voudig

Beeldstabilisatie / lowpass filter ━ / ━ ━ / ━

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / 
vergroting (naar kleinbeeld)

100% / 
0,62-voudig

100% / 
0,62-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inchs / 1.620.000 subpixels 3,0 inch / 1.040.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ━

Sluitertijden / bulb 1/32.000–60 s / ● 1/32.000–60 s / ●

Kortste flitstijd 1/180 s 1/180 s

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

160–12.800 / 
80–51.200

100–12.800 / 
100–51.200

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvinniveaus

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

Maximale videoresolutie 2160 / 30 p 2160 / 30 p

Video: handmatig diafragma / ISO / focus-
puntkeuze / AF-C

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne flitser / richtgetal / flitsschoen ━ / 0 / 
━

━ / 11 / 
━

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

Opslagmedium 
(slot 1 / 2)

SDXC (UHS I) / ━ SDXC (UHS I) / ━

USB / hdmi-uitgang 3.2 / micro-hdmi 2.0 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoon aansluiting ● / ━ ● / ━

Accu / energie / 
prijs (ca.)

NP-W126S / 9,1 Wh / 
ca. 45 euro

NP-W126S / 9,1 Wh / 
ca. 45 euro

Materiaal behuizing / 
stof- en spatwaterdicht

magnesiumlegering / ━ magnesiumlegering / ━

Afmetingen (b x h x d) 121 x 73 x 33 mm 121 x 74 x 43 mm

Gewicht body 368 g 374 g

MEETWAARDEN getest met  Fujifilm XF 35mm f/1.4 Fujifilm XF 35mm f/1.4

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

2067 / 2086 / 1903 / 
1856 / 1831 / 1854 lp/bh

2094 / 2090 / 1936 / 
1898 / 1868 / 1926 lp/bh

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij 
ISO min / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400

1,2 / 1,3 / 1,6 / 
1,8 / 1,9 / 2,3 VN

1,2 / 1,5 / 1,7 / 
1,9 / 2,2 / 2,6 VN

Ruis in Visual Noise in print bij ISO min / 
400 / 800 / 
1600 / 3200 / 6400

0,6 / 0,6 / 0,7 / 
0,8 / 0,7 / 0,8 VN

0,5 / 0,7 / 0,8 / 
0,9 / 0,8 / 1,0 VN

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

81 / 84 / 87 / 
87 / 85 / 79%

77 / 79 / 83 / 
81 / 80 / 76%

Resolutie video in lp/bh
bij laagste ISO 1187 /  - lp/bh 1078 / 1024 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 0,6 / 0,5 VN 0,9 / 0,7 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 0,9 s 0,8 s

Seriesnelheid raw / jpeg 20 / 20 foto's/s 13,6 / 13,6 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 17 / 45 22 / 39

Aantal foto‘s (min. / max.) 350 / 670 240 / 460

Aantal foto‘s in Live-View 
(min. / max.) 350 / 690 240 / 430

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 100 98 
Uitrusting / bediening 88 82 
Snelheid 86 86 
Videokwaliteit 92 80 

PUNTENTOTAAL 94 90

VOORGANGER

 Klasse X-Trans sensor met 
sterke beeldkwaliteit, accu-
duur, snelle seriemodus, 
uitgebreide videomodi

 Weinig directe knoppen op 
de achterkant, geen beeld-
stabilisatie in de behuizing, 
traag geheugenslot met 
UHS-I

De behuizing van de Fujifi lm X-E4 
is nogal polariserend. Enerzijds 
is de systeemcamera prima 
geschikt om mee te nemen op reis, 
anderzijds verlang je waarschijnlijk 
naar een groter gripoppervlak 
als je enigszins grote handen 
hebt. De foto- en videokracht 
in de behuizing staat echter 
buiten kijf. Fujifi lm heeft weer 
opnieuw bewezen hoe je je eigen 
producten moet verbeteren.

“Deze goedkope instap in 
het krachtige X-systeem is 
echt de moeite waard.”

C O N C L U S I E

 ontbreekt. Er wordt wel een handige usb-C 
naar jack adapter meegeleverd, waarmee 
je een externe hoofdtelefoon kunt aan-
sluiten. De microfoonaansluiting is intus-
sen standaard geïntegreerd, net zoals de 
micro-hdmi voor externe opnamen. We 
vinden 4:2:2 color subsampling met 10-bit 
kleurdiepte op de externe recorder op dit 
moment erg goed. Intern is 4:2:0 met 8 
bits echter meer dan voldoende voor snelle 
video’s. Het grootste nadeel van de X-E4 
is het geringe prijsverschil met de X-S10. 
Voor slechts 100 euro meer krijg je de ont-
brekende beeldstabilisatie en een behui-
zing met meer grip, die vooral door men-
sen met grotere handen gewaardeerd zal 
worden. 
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