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Sigma fp L
Op het eerste gezicht ziet de kleine Sigma fp L eruit als een compactcamera, uitgerust met een verwisselbare 

lensvatting. Maar als je beter kijkt, ontdek je de fi lmfuncties van de camera.

De Sigma fp L is van de buitenkant 
nauwelijks te onderscheiden van 
zijn voorganger. De dslm is de 

kleinste en lichtste full-frame camera die 
momenteel verkrijgbaar is. Wanneer je 
de voorganger buiten beschouwing laat, 
dan komt de Sony Alpha 7C op de tweede 
plaats wat betreft formaat en draagbaar-
heid. In een directe vergelijking wor-
den de  verschillen pas echt duidelijk. De 
Sigma fp L is niet alleen ongeveer een 
 centimeter smaller en dunner, maar met 
een gewicht van 375 gram ook nog 50 gram 
 lichter. Sigma bereikt dit alles door een 
modulaire constructie. Afzonderlijke 
onderdelen zoals een elektronische  zoeker 
of een grotere handgreep kun je naar wens 
toevoegen of weglaten. Tot nog toe heeft 
Sigma vooral objectieven bij gedragen 

aan de L-Mount alliantie van Leica en 
 Panasonic. Afgezien van zijn directe voor-
ganger, de Sigma fp, gebeurde er niet veel 
op het gebied van camera's. Het bedrijf 
bewandelt qua camera's dan ook een iets 
andere weg dan zijn twee bondgenoten. 
Net zoals zijn voorganger is de fp L eerder 
gericht op filmers.

Modulair 
Aan de behuizing van de fp L is niet 
veel veranderd. Voor iedereen die de 
 voorganger nog nooit in handen heeft 
gehad, volgt hier een kort overzicht. 
Het merendeel van de achterkant wordt 
in beslag  genomen door een groot 
 geïntegreerd aanraakscherm van 3,15 
inch en een aangenaam scherpe reso-

lutie van ongeveer 2,1 miljoen pixels. 
Vooral  hobbyfilmers hadden waarschijn-
lijk graag een klapfunctie naar boven of 
beneden gezien. Naast de directe knoppen 
voor de (video)functies zit er een grote 
 multi-selector op de achterkant, inclu-
sief een  draaiwieltje. Aan de bovenkant 
vinden we de grote hoofdschakelaar, de 
foto/video-schakelaar, de ontspanknop 
voor de betreffende modus en nog een 
tweede wieltje.       

Het lage gewicht en de compacte 
 afmetingen zorgen ervoor dat de fp L 
in de praktijk bijna aanvoelt als een 
 compactcamera. Zonder de optionele hand-
greep die je aan de rechterzijde van de 
behuizing kunt vastschroeven, moeten we 
toegeven dat de dslm niet heel stevig in de 
hand ligt. Bovendien is wat ons betreft de 

VATTING
 Dankzij de 
L-Mount kun je 
op de fp L een 
breed scala aan 
lenzen gebrui-
ken. Via een 
adapter zijn zelfs 
cine-lenzen te 
gebruiken.

BEHUIZING
Ideaal als je op zoek bent naar een kleine, lichte 
set-up. De fp L is met minder dan 400 gram de 
lichtste full-frame camera op de markt.

SENSOR
 De beeldchip heeft een resolutie 
van 61 megapixel. Een optische 
beeldstabilisatie ontbreekt echter.

BEDIENING
 Met grotere len-
zen wordt de 
fp L al snel top-
zwaar. Een fi jne 
structuur aan de 
voorkant zou de 
grip een heel 
stuk hebben 
 verbeterd.
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  Sigma fp L met Sigma 12–24mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/7.1 | 1/1250 s | ISO 100

Met maximaal 9520 x 6328 pixels biedt de 
Sigma fp L veel vrijheid voor het bewerken 
en bijsnijden van foto's. In de videomodus 
is het zelfs mogelijk om digitaal te zoomen 
zonder kwaliteitsverlies.

elektronische zoeker EVF-11 een must. Die 
kun je aan de linkerkant van de body vast-
schroeven en hij  communiceert via hdmi en 
usb-C. Met zijn 3,7 miljoen pixels levert de 
zoeker een zeer scherp en  vertragingsvrij 
beeld. Het oogstuk kan tot 90 graden 
omhoog worden gekanteld, wat erg praktisch 
is. De zoekermodule heeft bovendien een 
3,5 millimeter jack-aansluiting voor het aan-
sluiten van een hoofdtelefoon – een functie 
die de fp L anders niet heeft. Het is best wel 
irritant dat we handmatig moeten schakelen 
tussen de zoeker en het scherm. We hadden 
graag een nabijheidssensor gezien, die bij 
praktisch alle concurrenten al standaard is. 
Temeer omdat je voor de afneembare zoeker 
maar liefst 650 euro extra moet neertellen ...

Voldoende megapixels

Het grootste verschil met de  voorganger 
is de nieuwe sensor. Sigma heeft de 
 oorspronkelijke  resolutie van 24 megapixels 
meer dan verdubbeld. De fullframe  BSI-chip 
levert nu rond de 61 megapixel. Verder is er 

TOUCHSCREEN
 De overzichtelijke en duidelijk gestruc-
tureerde menu's kun je prima bedienen 
via het grote scherm.

UITBREIDING
Voor een betere bediening mon-
teer je de optionele greep aan 
de rechterkant van de behuizing.

CREATIEF
 Er zijn in totaal 
15 verschillende 
kleurstijlen die 
je met een druk 
op de knop kunt 
activeren. Zo 
geef je je foto's 
een heel eigen 
look. 

 De overzichtelijke en duidelijk gestruc-
tureerde menu's kun je prima bedienen 
via het grote scherm.

Voor een betere bediening mon-
teer je de optionele greep aan 
de rechterkant van de behuizing.

15 verschillende 

je met een druk 
op de knop kunt 

geef je je foto's 

nog een innovatie in de auto focus. De con-
trast-AF wordt bij de Sigma fp L uitgebreid 
met een fase-AF inclusief ogenherkenning 
voor mensen. Dat is een fl inke verbetering 
ten opzichte van de voorganger. Toch neemt 

de Sigma vooral bij weinig omgevingslicht 
relatief veel tijd om scherp te stellen. En 
ook een inschakeltijd van meer dan twee 
seconden zorgde in onze test toch wel voor 
een nogal ondergemiddelde prestatie. 
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Ruis
Al bij ISO 800 eist de 
hoge resolutie zijn tol. 
Storende pixels zijn op 
het scherm en zelfs in 
print met het blote oog 
zichtbaar. Hoger dan 
ISO 6400 moet je in 
geen geval gaan. Vanaf 
deze waarde neemt de 
hoeveelheid ruis echt 
enorm sterk toe en dat 
zorgt ervoor dat fi jne 
details meer en meer 
verdwijnen.

Resolutie en details
Bij lage ISO-waarden tot 
ISO 800 zijn zowel de 
resolutie als de details 
ronduit prima. Vanaf 
ISO 1600 verliezen de 
beelden steeds meer 
details en scherpte. 
Ter  vergelijking: de 
 gemeten waarden 
van de Sigma fp L zijn 
 consequent tussen 10 
en in sommige gevallen 
zelfs 25 procent lager 
dan de waarden van de 
Sony Alpha 7 R IV. In 
totaal zijn dat dus echt 
slechts gemiddelde 
prestaties.  

ISO 6 ISO 100 ISO 1600 ISO 6400

AANSLUITINGEN
De aansluitingen bevinden zich 
aan de linkerkant van de behuizing. 
Wanneer je de zoeker gebruikt, 
worden hdmi en usb-C doorgelust.

Maar terug naar de kern van de camera. En 
naar de voordelen, maar ook  nadelen, die 
zo'n hoge resolutie met zich  meebrengt. 
Tijdens het fotograferen en filmen kun 
je al direct een digitale zoom gebruiken. 
Gewoon door het beeld op het display te 
vergroten met twee vingers. In de praktijk 
is er een 5x zoom beschikbaar, die ook op 
het hoogste niveau nog foto's en video's 
in full-hd levert. Voor video's lijkt dit heel 
praktisch, voor foto's is het niets meer dan 
een latere bijsnijding. Bovendien moet je 
voorzichtig zijn bij digitaal  zoomen, want 
de fp L heeft geen beeldstabilisatie in 
de behuizing. Dus zelfs kleine trillingen 
kunnen al resulteren in onscherpte, die dan 
nog wordt versterkt door de vergroting. 
Het grootste probleem is echter het hoge 
aantal pixels.

In tegenstelling tot de meeste dslm's 
heeft de fp L geen mechanische sluiter. 
Dit heeft als resultaat dat het zogenaamde 
 rolling  shutter-effect, dat zorgt voor een 
 vervormde weergave van snel bewegende 
beelden, zowel bij foto's als video's sterk 
naar voren komt. Bovendien is de kortste 
flitstijd van 1/15 seconde erg traag in 
vergelijking met de concurrentie.

Voor wie is de Sigma fp L?

Net als zijn voorganger richt deze Sigma 
dslm zich vooral op filmers.  Tenminste 
als je kijkt naar de uitrusting en de 
 ingebouwde features. De fp L heeft in 
elk geval veel spannende filmfuncties te 
 bieden. Om te beginnen neemt de camera 
op in Cinema DNG, met twaalf-bits 
kleurdiepte of in MOV met h.264- codec 
en tot 3840 x 2160 pixels en 30 fps intern. 
Bij opname op een externe harde schijf of 
een recorder, zijn er nog meer  functies van 
hoge kwaliteit beschikbaar. 

Naast Cinema DNG met 4:2:2 kleur-
subsampling zijn ook  Apple-ProResRAW 
en Blackmagic-RAW mogelijk. Bij externe 
opslag is zelfs C4K resolutie met een 
maximale  frequentie van 24  beelden per 
seconde mogelijk. Naast Peaking en Zebra 
 ontdekken we modi en  instellingen die 
we normaliter alleen op  professionele 
 camcorders of productiecamera's 
 tegenkomen. Onder andere ook een 
Waveform-monitor en de mogelijkheid 
de hoek van de sluiter in plaats van de 
sluitertijd weer te geven. De mogelijkheid 
om de camera via usb-C van stroom te 
voorzien tijdens het filmen, is ook wel 
bijna noodzakelijk. De accu met een 
capaciteit van slechts 1200 mAh is anders 
namelijk veel te snel leeg.

OPSLAG
Het geheugenslot met UHS-II standaard is 
geïntegreerd naast de accu aan de onder-
kant. Heb je de camera op een statief 
gemonteerd, dan kun je dit klepje helaas 
niet openen.
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Sigma fp L Sony Alpha 7C
Prijs body (ca.) 2300 euro 1900 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 9520 x 6328 pixels 6000 x 4000 pixels

E� ectieve pixels 60,2 miljoen 24,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 36,0 x 24,0 mm CMOS / 35,6 x 23,8 mm

Lensvatting / crop-factor Leica L / 1-voudig Sony FE / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ━ / ● ● / ●

Zoeker (soort) optioneel elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

- / - 100% / 
0,59-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,2 inch / 2.100.000 subpixels 3,0 inch / 921.600 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ━ ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ● 1/4000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/15 s 1/160 s

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

100–25.600 / 
6–102.400

100–51.200 / 
50–204.800

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 / 
focuspuntkeuze / AF-C

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / 
fl itsschoen

━ / ━ / 
━

━ / ━ / 
━

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

Opslagmedium (slot 1 / 2) SDXC (UHS II) / ━ SDXC (UHS II) / ━

USB / hdmi-uitgang 3.1 / micro-hdmi 3.0 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ━ ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

BP-51 / 8,9 Wh / 
ca. 30 euro

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

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht Magnesiumlegering / ● Aluminium / 
magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 113 x 70 x 45 mm 124 x 71 x 60 mm

Gewicht body 422 g 509 g

MEETWAARDEN getest met  Panasonic S Pro 50mm f/1.4 Zeiss Sonnar FE 35mm f/2.8

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

2557 / 2550 / 2513 / 
2433 / 2398 / 2303 lp/bh

1892 / 1886 / 1845 / 
1884 / 1775 / 1777 lp/bh

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

1,8 / 2,1 / 2,4 / 
2,8 / 3,0 / 3,5 VN

1,2 / 1,5 / 1,7 / 
2,0 / 2,7 / 3,2 VN

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

0,6 / 0,8 / 0,9 / 
1,1 / 1,1 / 1,2 VN

0,6 / 0,7 / 0,8 / 
0,9 / 1,1 / 1,4 VN

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

95 / 90 / 84 / 
94 / 83 / 82%

93 / 91 / 94 / 
92 / 91 / 92%

Ruis video in Visual Noise op het 
 beeldscherm 0,9 / 0,6 VN 1,7 / 1,5 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 2,2 s 0,8 s

Seriesnelheid raw / jpeg 10 / 10 foto's/s 7,6 / 9,7 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg onbeperkt / onbeperkt 45 / onbeperkt

Aantal foto's (min. / max.) 170 / 340 600 / 1290

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 170 / 340 640 / 1320

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 76 82 
Uitrusting / bediening 56 92 
Snelheid 64 72 
Videokwaliteit 88 88 

PUNTENTOTAAL 70 86

Professionele videofuncties, 
verbeterde autofocus, 
geringe afmetingen en 
gewicht

 Zonder uitbreidingen slechts 
een matige bediening, sterk 
rolling shutter e� ect

Uiteindelijk weet de Sigma fp L 
fotografen noch fi lmers echt 
te overtuigen. Gebruik je de 
 uitgebreide reeks  accessoires, dan 
gaat dat jammer genoeg ten koste 
van de  compacte afmetingen. Laat 
je de  optionele  zoeker, handgreep 
en  dergelijke  achterwege, dan 
moet je de nodige  beperkingen 
in  draagbaarheid en functies 
 accepteren. De hoge  resolutie 
klinkt misschien  verleidelijk, maar 
het heeft bij zowel fotograferen als 
fi lmen niet echt een toegevoegde 
waarde.  

"Spannend concept – 
 jammer genoeg wel met 
opvallende minpuntjes."

C O N C L U S I E

De beperkingen, die Sigma zich door 
het compacte ontwerp en de hoge 
sensorresolutie zelf oplegt, wegen 
uiteindelijk toch wel zwaarder dan de 
voordelen. Het modulaire concept en 
de professionele videofuncties zullen 
daarentegen voor een aantal fi lmers toch 
zeker wel interessant zijn.
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