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GOEDE NAAM
HANDZAAM

Met een gewicht van iets minder dan een
kilo is de Leica SL2-S aanzienlijk zwaarder
dan concurrerende camera's. De camera
voelt kwalitatief goed aan en ligt lekker in
de hand.

Als je kiest voor een camera van Leica,
hecht je veel waarde aan vormgeving en
goede beeldkwaliteit. De SL2-S levert dat
allebei zonder enige beperkingen.

FIRMWARE 2.0

De gratis softwareupdate biedt voornamelijk verbeterde videofuncties, die van de
dslm een echte hybridecamera maken.

L-MOUNT

CHIQUE BEHUIZING

De Leica SL2-S accepteert
alle lenzen met L-vatting.
Naast de Leica-modellen zijn
er ook modellen van Sigma
en Panasonic verkrijgbaar.

De behuizing, gemaakt van aluminium
en een magnesiumlegering, ziet er
niet alleen stijlvol uit, maar heeft ook
IP-54 afdichtingen.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Leica SL2-S

Leica ziet zichzelf als een soort edelsmid van digitale camera's. De SL2-2 is een topmodel voor een flink gereduceerde prijs. Onze uitgebreide test laat zien of er na de besparingen meer dan alleen een chic omhulsel is overgebleven.

D

e L-mount alliantie, bestaande
uit Panasonic, Sigma en Leica,
doet soms denken aan een
bekend autoconcern. Terwijl de merken VW en Audi zelf de kern vormen,
zijn er goedkopere alternatieven te vin-
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den bij Skoda of Seat. Aan het andere
eind van het kostenspectrum staan vervolgens prestigieuze vertegenwoordigers zoals Lamborghini of Bugatti. Met
de genoemde camerafabrikanten is het
een vergelijkbaar verhaal. Als je iets

goedkopers zoekt, vind je dat meestal
bij Sigma. Naast hun eigen meer videogerichte camera's, leveren ze veel betaalbare en toch krachtige lenzen voor de
L-vatting. Panasonics full-frame camera's en objectieven spreken daarente-

De Leica SL2-S is bijzonder
goed in het weergeven van fijne
structuren. In combinatie met
de eersteklas lenzen levert de
camera sensationele resultaten.

Leica SL2-S met Leica 50mm f/1.4 | 50 mm (KB) | f/2 | 1/8000 s | ISO 100

gen meer de brede massa van fotografen
aan. De modellen uit de S-lijn worden
gekenmerkt door hun veelzijdigheid.
Of het nu gaat om video's of foto's met
hoge resolutie, Panasonic heeft de juiste

oplossing voor elke opnamesituatie en
elk toepassingsgebied. En dan zijn er
nog de luxe modellen. Ben je bereid om
wat dieper in de buidel te tasten, dan
word je beloond met een extravagante

verschijning en wat extra's. Maar net als
bij de voertuigen van de VW-groep is de
technische basis grotendeels identiek, ook
al heeft elk afzonderlijk merk zijn eigen
uitvoering. De Leica SL2-S, bijvoorbeeld,
werd eind 2020 geïntroduceerd als een
zustermodel van de reeds bekende SL2.
Inmiddels geeft de fabrikant zijn huidige
camera een uitgebreide firmware-update.
Reden genoeg voor ons om de stijlvolle
fullframe-dslm eens goed onder de loep te
nemen in het lab en in de praktijk.

Middenklasse

SOBER EN AFGESLANKT

De bovenkant ziet er erg netjes uit en
bevat geen tekst. Het grote schermpje
toont de huidige opname-informatie.

Een blik op de technische gegevens en
de relatie met de Panasonic Lumix S1 en
S5 wordt al snel duidelijk. Ook de Leica
SL2-S is uitgerust met een fullframe
BSI-sensor met 24 megapixel. Een resolutie
die absoluut voldoende is voor de meeste
situaties, maar in vergelijking met die van
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ZOEKER

Er valt niets te klagen over de
elektronische zoeker met 5,76 miljoen pixels. Onderwerpen worden
te allen tijde haarscherp en zonder
vertraging weergegeven.

BEDIENING

De achterkant van de dslm ziet er op het eerste gezicht
ook heel sober uit. De plaatsing van de knoppen links
van het display is in het begin even wennen.

DISPLAY
SENSOR

De fullframe beeldchip levert met 24 megapixels een voldoende hoge resolutie. De geïntegreerde beeldstabilisatie werkt uitstekend en compenseert lichte trillingen.

het zustermodel ongeveer half zo groot
is. Maar daarover later meer. Van buitenaf
lijken beide camera's verwarrend veel op
elkaar. Het enige verschil is de kleur van
de naam op de behuizing. Deze is wit op
de SL2 en zwart op de SL2-S. Alle andere
kenmerken (inclusief de IP54-certificering
voor stof en spatwater) vinden we op beide
camera's terug. Je hoeft dus geen compromissen te verwachten.
Leica blijft vasthouden aan zijn strakke
design. Heldere lijnen in combinatie
met strakke oppervlakken zorgen
onmiddellijk voor een luxe karakter,
zonder afbreuk te doen aan ergonomie en
gebruiksvriendelijkheid. We missen wel
nog steeds de mogelijkheid om het grote
3,2-inch touchscreen op de achterkant
aan te passen aan opnamesituaties. De
elektronische zoeker is daarentegen
opnieuw onberispelijk en geeft
onderwerpen zonder vertraging scherp
en dankzij de vergrotingsfactor van 0,78
aangenaam groot weer. De plaatsing van
de knoppen op de boven- en achterkant
is stijlvol. Desondanks vinden we elke
knop en elk wieltje precies daar waar
we het intuïtief zouden verwachten.
Hetzelfde geldt voor de zeer duidelijk ont-
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Het grote touchscreen is zeer
goed afleesbaar, maar zit ook
stevig geïntegreerd in de behuizing. De weersbestendigheid eist
hier zijn tol.

worpen en verzorgde menu's, inclusief
touch-functionaliteit. Dit geeft aan
dat de fabrikant veel waarde hecht aan
ergonomische details. Het schermpje op
de bovenkant is erg praktisch en geeft
altijd de huidige opname-instellingen
weer. Wat betreft behuizing en bediening
doet de Leica Sl2-S volledig recht
aan zijn naam als luxe object, ook al
is de body aanzienlijk zwaarder dan
die van sommige concurrenten. De
belangrijkste aansluitingen (inclusief
een usb type-C poort voor het opladen
en bedienen van de camera, twee 3,5 mm
jack-aansluitingen voor een externe
microfoon en hoofdtelefoon evenals een
volledige hdmi-poort) zijn aanwezig.
Voor het opslaan van foto's heeft de Leica
SL2-S een dubbel sd-slot met de snelle
UHS-II standaard - net zoals het grote
zustermodel. Heel goed.

Voor alledaagse fotografie
Zoals gezegd, gebruikt Leica BSItechnologie met 24 megapixels, net als
de twee middenklasse zustermodellen
van Panasonic. Er is alleen geen low-

passfilter, dus bij de SL2-S draait alles
om scherpte. De sensor is beweeglijk
gemonteerd, wat zorgt voor een betrouwbare compensatie van lichte bewegingen.
In de praktijk haal je daarmee een tolerantie van drie tot vier stops. Heb je geoefende handen, dan haal je zelfs nog iets
meer uit de uitstekende beeldstabilisatie. De fabrikant heeft ook een inhaalslag
gemaakt met de autofocus. Terwijl het
grote zustermodel nog af en toe last heeft
van pompbewegingen en een lichte trilling
bij het scherpstellen, stelt de SL2-S over
de hele linie snel en nauwkeurig scherp.
De in totaal 225 AF-velden met contrastmeting en deep mapping zouden naar ons
idee nog ietsje sneller mogen zijn. Met een
gemiddelde reactietijd van 0,4 seconden
en een ontspanvertraging van 0,3 seconden
zit de dslm zo'n beetje in de middenmoot
van alle modellen die we tot nu toe hebben
getest. De technisch vergelijkbare camera's
van Panasonic presteren wat dat betreft
meestal wat beter. Aan de andere kant is de
inschakeltijd teruggebracht tot minder dan
een seconde.
Wat de uitrusting betreft, heeft de SL2-S
geen minpunten. Integendeel. Een snelle
burst-modus met maximaal negen foto's

DE LEICA SL2-S IN
LAB & PRAKTIJK
Ruis
Dankzij de BSI-architectuur presteert de
Leica SL2-S uitstekend
bij slechte lichtomstandigheden. Tot ISO 3200
verschijnen storende
pixels minimaal in beeld
en zijn ze nauwelijks
storend te noemen. En
zelfs na deze waarde en
bij slechte lichtomstandigheden neemt de hoeveelheid ruis niet significant toe. Indrukwekkend!

ISO 100

ISO 400

ACCUDUUR

ISO 3200

ISO 12.500

Resolutie en details
Ondanks het ontbreken
van een lowpassfilter
kan de Leica SL2-S in
de resolutiemeting niet
op tegen de sterke concurrentie van Panasonic. Toch levert de dslm
tot en met ISO 3200
meer dan 1800 van de
2400 mogelijke lijnenparen per beeldhoogte
(lp/bh). Het weergeven
van fijne details doet de
camera beter. Hier ligt
de SL2-S tot en met ISO
3200 gemiddeld zo'n
vijf procent voor op de
Lumix S1.

Met een volle accu maakt de Leica SL2-S
ongeveer 500 foto's. Een solide prestatie
en een verbetering ten opzichte van het
zustermodel.

Leica heeft gelukkig wel het stroomverbruik
verbeterd, zowel in video- als fotomodus.
Het uithoudingsvermogen van de SL2-S ligt
daardoor ongeveer tien procent hoger dan
dat van het zustermodel. Een lichte downgrade van de SL2-S zien we in de sluitertijd,
die niet langer 1/40.000 s bedraagt, maar
1/16.000 s. Wanneer je dus kunt afzien van
fotograferen in de stralende zon met een
open diafragma van f/1.8 en groter, zul je het
verschil in eerste instantie waarschijnlijk
helemaal niet merken.

Videofuncties

SNEL ONDERWEG

Twee geheugenslots met de snelle
UHS-II standaard maken het buffergeheugen razendsnel leeg.

per seconde en een mechanische sluiter
zijn indrukwekkend. Wanneer je in jpeg
fotografeert, zorgt het buffergeheugen van
4 GB ervoor dat de SL2-S nooit hoeft op
te geven. Met raw's in het dng-formaat
met 14-bit kleurdiepte, wordt er na vijftig
foto's noodgedwongen een pauze ingelast.
Met de elektronische en dus stille sluiter,
is er nog meer snelheid mogelijk. Maar
liefst 26 foto's per seconde in volledige
resolutie worden opgeslagen op de geheugenkaart van de camera. Na twee seconden,
of omgerekend zo'n vijftig foto's, moet de
dslm een adempauze nemen, ongeacht of je
in jpeg of raw fotografeert.
Alleen de ietwat zwakke accu met een
capaciteit van 1860 mAh die goed is voor zo'n
vijfhonderd foto's doet enigszins afbreuk aan
het zeer goede uitrustingspakket.

Met de update naar firmware-versie 2.0
worden veel functies toegevoegd, die de
toch al goede prestaties van de camera
nog beter maken. Nieuwe functies zijn
onder andere het ruimtebesparende
compressie-algoritme h.265 of de
mogelijkheid om video's in C4K-resolutie
tot 60 fps en een kleurdiepte van 10 bit
op te slaan. Bovendien kun je individuele
LUT's (LookUp Tables, dat zijn een
soort presets) direct in de camera laden.
Zo kun je dus al tijdens het opnemen
de uiteindelijke look zien. Bijzonder
praktisch is dat je al voor het opnemen
tot drie focuspunten kunt selecteren,
waartussen de camera dan vloeiend de
focus verschuift. Color Bar, Tally Mode en
nog een heel aantal andere kleine hulpjes
maken de professionele video-upgrade
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vervolgens helemaal compleet. Een camera
kies je zeker niet alleen op basis van objectieve aspecten, zoals de technologie en
de prestaties in het testlab. Al helemaal
niet wanneer er zo'n flink prijskaartje aan
hangt. Het is uiteindelijk ook zeker een
gevoelskwestie, net zoals bij het kopen
van een auto. Het imago en het uiterlijk
van een merk spelen zeer zeker ook mee.
Zelfs als de portemonnee uiteindelijk neigt
naar VW, Audi, of in ons geval Panasonic,
kijken we in de praktijk vaak toch ook naar
Bugatti, Lamborghini, of in ons geval Leica.
Rationeel gezien is dat misschien niet helemaal te verklaren, het is puur een kwestie
van gevoel.

CONCLUSIE
Beeldkwaliteit met veel
details, sterke beeldstabilisatie, chique en kwalitatieve
body, videofeatures
Prijs/prestatie-verhouding,
geen draai-/klapbaar display,
gemiddelde accuduur, soms
trage AF

De Leica SL2-S valt niet alleen op
door de aanzienlijke aanschafprijs,
maar eigenlijk door bijna alles. Wil
je de systeemcamera gebruiken
om te filmen, dan zul je zeker
niet teleurgesteld worden.
De SL2-S blijkt namelijk een
uitstekende reportagecamera te
zijn, die ook onder ongunstige
opnameomstandigheden erg
goed presteert. Heb je niet zoveel
geld te besteden, dan vind je
bij Panasonic een goedkoper
alternatief met vergelijkbare
prestaties.

"Sterk totaalpakket met
een flinke portie luxe en
uitstraling."
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Prijs body (ca.)

Leica SL2-S

Panasonic Lumix DC-S1

4500 euro

2100 euro

6000 x 4000 pixels
24,0 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Leica L / 1-voudig
●/━
elektronisch
100% /
0,78-voudig
3,2 inch / 2.100.000 subpixels
●/━
1/16.000–60 s / ●
1/250 s
100–100.000 /
50–100.000
2 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●
━/━/
━
● b/g/n/ac / ━ / ━
SDXC (UHS II) / SDXC
3.1 / hdmi
●/●
BP-SCL4 / 13,4 Wh /
ca. 130 euro
Aluminium / magnesiumlegering / ●
146 x 107 x 83 mm
931 g

6000 x 4000 pixels
24,0 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Leica L / 1-voudig
●/●
elektronisch
100% /
0,78-voudig
3,2 inch / 2.100.000 subpixels
●/●
1/16.000–60 s / ●
1/320 s
100–51.200 /
50–204.800
4 presets / met kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●
━/━/
●
● b/g/n/ac / ━ / ━
SDXC (UHS II) / XQD
3.1 / hdmi
●/●
DMW-BLJ13E / 22,0 Wh /
ca. 100 euro
Magnesiumlegering / ●
149 x 110 x 97 mm
1020 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie
Effectieve pixels
Sensor (type / grootte)
Lensvatting / crop-factor
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

Leica 50 mm f/1,4

Panasonic Lumix S Pro 50 mm 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
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.)

1838 / 1834 / 1832 /
1824 / 1807 / 1782 lp/bh

1937 / 1912 / 1913 /
1914 / 1868 / 1831 lp/bh

0,8 / 1,1 / 1,3 /
1,7 / 2,0 / 2,1 VN

1,3 / 1,4 / 1,6 /
2,0 / 2,3 / 2,5 VN

0,4 / 0,5 / 0,6 /
0,7 / 0,8 / 1,0 VN

0,6 / 0,7 / 0,8 /
0,9 / 1,1 / 1,3 VN

96 / 96 / 93 /
94 / 91 / 88%

88 / 86 / 88 /
87 / 88 / 90%

0,6 / 0,5 VN
1,0 s
25,7 / 25,7 foto's/s
50 / 50
250 / 500
260 / 530

0,5 / 0,4 VN
1,4 s
9,4 / 9,5 foto's/s
120 / 999
290 / 590
320 / 640

Uitrusting / bediening

90
88

84
96

Snelheid

84

2,4

Videokwaliteit

94

98

BEOORDELING

Beeldkwaliteit

PUNTENTOTAAL

90

90

