
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Olympus PEN E-P7
Traditiegetrouw laten we zien hoe het nieuwste lid van de PEN-serie presteert en welke technologie er achter 

deze retro-camera schuilt.   

BEDIENING
De bediening van de dslm gaat extra snel 
door de vele knoppen en draaiwielen. 
 Navigeren door het overzichtelijke menu 
gaat het beste via het touchscreen. 

DISPLAY
Het touchscreen klapt naar beneden als je 
een selfi e wilt maken. Niet echt handig als je 
de camera tevens op een statief wilt zetten.

BEHUIZING
Met een gewicht van 
nog geen 350 gram is 
de body van de E-P7 
zeer geschikt voor op 
reis. Hij past dankzij 
het compacte formaat 
in elke broekzak.

VATTING
 Dankzij de MFT- 
vatting kun je de 
E-P7 combineren 
met een groot 
aantal eigen len-
zen, en modellen 
van Panasonic en 
andere fabrikan-
ten.

FLITSER
 De uitklapbare 
fl itser heeft met 
ISO 100 een 
bereik van 5.4 
meter. Je kunt 
ook een externe 
fl itser gebruiken 
op de fl itsschoen.
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   Olympus PEN E-P7 met EZ 14–42mm f/3.5–5.6 | 70 mm (KB) | f/5.6 | 1/640 s | ISO 200

Als je de ISO-waar-
den laag houdt bij 
het fotograferen met 
de Olympus E-P7, 
word je beloond met 
gedetailleerde beel-
den en rijke kleuren.

Niet alleen fans van Olympus associë-
ren de term ‘PEN’ met een lange tra-
ditie. Ondanks het feit dat het merk 

sinds begin 2021 onder een nieuwe vlag vaart, 
blijft het bedrijf vasthouden aan deze tradi-
tie. Kom je voor het eerst met een camera 
van de serie in aanraking, raak dan niet in 
verwarring door de naam. Slechts één letter 
onderscheidt de uitgebreidere versies van 
de goedkopere instapmodellen. Op papier is 

de nieuwe Olympus E-P7 de opvolger van de 
E-P5 uit 2013. De EP-6 is er namelijk nooit 
gekomen. Er is ook nog de E-PL-serie, die 
reeds uit negen modellen bestaat. Toch lijkt 
de PEN-F uit 2016 de echte inspiratie te zijn 
geweest voor de nieuwe E-P7. Visueel is er 
geen twijfel over de oorsprong. De tweekleu-
rige behuizing (in zwart of wit en zilver) oogt 
tijdloos chic. De kleine schakelaar aan de 
voorzijde waarmee je het kleurenfi lter kunt 

instellen, is overgenomen van de PEN-F. De 
openingen aan de zijkant waar je een camera-
riem aan kunt bevestigen, zijn echte blikvan-
gers. Het reliëf aan de voorkant zorgt voor 
een betere grip, al mag het van ons nog wel 
wat grover. Soms heb je namelijk toch het 
gevoel dat de camera uit je hand kan glijden. 
Daarom is een camerariem een mooie toe-
voeging. De bovenzijde wordt gedomineerd 
door een groot aantal knoppen. Naast twee 

GEMAK
De knoppen aan 
de achterkant zijn 
gemakkelijk toe-
gankelijk. Heel 
gebruiksvriendelijk 
dus.

RESOLUTIE
 Een beeldresolutie van 20,2 
megapixels is in de meeste 
gevallen voldoende. 

GEEN ZOEKER
 Beelden bekijk je via het display aan de 
achterkant. Er zit geen zoeker op de de 
dslm. Die mis je alleen bij fel zonlicht.
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D E  O LY M P U S  E - P 7  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
Bij de Olympus PEN 
E-P7 is de ruis pas 
echt vervelend bij ISO 
12.800. Super goed! 
Tot en met ISO 800 
is er simpelweg geen 
reden tot klagen. Voor-
bij dit punt is d de ruis  
wel merkbaar, maar 
heeft geen schokkende 
invloed op de beeld-
kwaliteit. Een zeer 
goede algehele pres-
tatie!  

Resolutie 
en details
De dslm geeft fi jne 
details nauwkeurig weer 
tot en met ISO 800. 
Ga echter niet hoger 
dan ISO 6400, want de 
interne soft focus zorgt 
voor een aanzienlijk ver-
lies aan scherpte. Wat 
de pure resolutie betreft 
levert de E-P7 tot en met 
ISO 3200 waarden van 
ruim 1700 lijnenparen per 
beeldhoogte (lp/bh). Dat 
is bijna altijd voldoende 
voor dagelijks gebruik.

ISO 200 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.800

draaiwieltjes, is er een aan/uit-knop, de ont-
spanknop en een aparte knop voor video’s. 
Links bevinden zich de accessoireschoen en 
de pop-up fl itser. De E-P7 heeft helaas geen 
elektronische zoeker.

Eindeloze mogelijkheden
Het grootste deel van de achterkant wordt 
ingenomen door het 3-inch touchscreen met 
1,04 miljoen pixels. Het beeldscherm kan 180 
graden naar voren worden geklapt als je aan 
de slag wilt met de zelfportretmodus. Helaas 
zit het klepje wel in de weg als je met een 
statief werkt. Boven het display zit de directe 
knop voor de ingebouwde fl itser met richt-
getal 7.6. Rechts daarvan vind je de bekende 
knoppen voor het terugkijken van  beelden, 
het hoofdmenu en het instellen van de 
ISO-waarden. Het snelle UHS-II-slot is ver-
borgen achter het klepje aan de onderkant, 
samen met de BLS-50 accu met een capaci-
teit van 1150 mAh. Aan de rechterzijde zit een 
micro-hdmi en een micro-usb aansluiting om 
de camera op te laden. We hadden wel liever 
een usb-c aansluiting gezien.

Fantastische foto’s
Vanuit technisch oogpunt heeft de Olympus 
E-P7 alles wat je je kunt wensen in een dslm. 
Het hart van de camera is een gestabiliseerde 
mft-sensor met een resolutie van 20,2 mega-
pixels. De beeldchip wordt ondersteund door 
de nieuwste TruePic-beeldprocessor van de 
achtste generatie. Samen kunnen de twee 
componenten tot acht beelden per seconde 
opnemen met een mechanische sluiter en tot 
wel 15 beelden per seconde met een elektro-
nische sluiter. Deze laatste maakt een sluiter-
tijd van 1/16.000 seconde mogelijk. In elk 
geval stopt hij pas als de geheugenkaart vol 
is. De autofocus is al even overtuigend, zowel 
wat precisie als snelheid betreft: bij daglicht 
en zelfs bij weinig licht duurt het slechts 0,2 
seconde om scherp te stellen. De 121 contrast 
AF-punten doen hun werk erg goed. Ogen- 
en gezichtsherkenning en een betrouwbare 
volgfunctie zijn tevens op de E-P7 aanwezig. 
En de beeldkwaliteit is ook goed; meer hier-
over in het kader.

Als het gaat om fi lmen, slaat de Olympus 
E-P7 de plank echter nogal mis. Video’s met 
uhd-resolutie en 30 fps worden nu als stan-
daard beschouwd. De geweldige Art Filters 
zijn niet beschikbaar op de E-P7 en verlagen 
de beeldsnelheid tot 30 fps, zelfs in full-hd. 
De dslm neemt video’s op met 1920 x 1080 
pixels en maximaal 60 fps. In het verou-
derde 720p zijn nog steeds 120 beelden 

per seconde mogelijk. De camera biedt wel 
timelapse in alle videoresoluties. Ongeacht 
de resolutie codeert de camera met h.264 
en een maximale datasnelheid van ongeveer 
100 Mbit/s, dus er is nog veel ruimte voor 
verbetering. Verder misten we aansluitingen 
voor een externe microfoon of hoofdtele-
foon. Op het gebied van video hadden we 
eerlijk gezegd veel meer verwacht van het 
sterke mft-systeem.

Dslm voor stijlbewuste beginners 
Met de gratis OI.Share app kun je foto’s en 
video’s direct uploaden. En de retro-look is 
prachtig. Vooral de jongere generatie zal dit 
zeker kunnen waarderen. De tekortkomingen 
van de E-P7 op het gebied van video zijn jam-
mer, maar de nieuwste telg in de PEN-serie 
blijft een handzame en oerdegelijke dslm. 

KITLENS
 De 14–42mm f/3.5–
5.6 pancakelens 
met gemotoriseerde 
zoom kost je 100 
euro extra.
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MFT-ALTERNATIEF

Olympus PEN E-P7 Panasonic Lumix GX9
Prijs body (ca.) 800 euro 880 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5184 x 3888 pixels 5184 x 3888 pixels

E� ectieve pixels 20,2 miljoen 20,2 miljoen

Sensor (type / grootte) MOS / 17,3 x 13,0 mm NMOS / 17,3 x 13,0 mm

Lensvatting / crop-factor Micro Four Thirds / 2-voudig Micro Four Thirds / 2-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ● ● / ━

Zoeker (soort) geen elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld) ━ / ━ 100 % / 0,7-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.037.000 subpixels 3,0 inch / 1.240.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/16.000–60 s / ● 1/16.000–60 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/200 s

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

100–6400 / 
100–25.600

200–25.600 / 
100–25.600

Witbalans 4 presets / met kelvinniveaus 4 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

● / 8 / 
━

━ / 6 / 
━

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

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

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

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ━ / ━ ━ / ━

Accu / energie / 
prijs (ca.)

BLS-50 / 8,7 Wh / 
ca. 50 euro

DMW-BLG10E / 7,4 Wh / 
ca. 50 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht Aluminium; polycarbonaat / ━ polycarbonaat / ━

Afmetingen (b x h x d) 118 x 69 x 38 mm 124 x 72 x 47 mm

Gewicht body 338 g 450 g

MEETWAARDEN getest met  Olympus M.Zuiko 60mm f/2.8 Leica DG Nocticron 42,5mm f/1.2

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

1860 / 1815 / 1798 / 
1593 / 1726 / 1537 lp/bh

1894 / 1887 / 1821 / 
1822 / 1768 / 1701 lp/bh

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

1,1 / 1,4 / 1,2 / 
1,7 / 1,7 / 1,7 VN

1,3 / 1,4 / 1,6 / 
2,0 / 1,8 / 2,3 VN

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

0,8 / 1,0 / 0,9 / 
1,1 / 0,9 / 0,9 VN

0,8 / 0,8 / 0,9 / 
1,1 / 1,2 / 1,4 VN

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

90 / 88 / 88 / 
87 / 84 / 85%

90 / 90 / 92 / 
92 / 89 / 93%

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 899 / 700 lp/bh 1007 / 777 lp/bh

Inschakeltijd zonder autofocus 10,4 / 9,7 VN 1,5 / 1,0 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 1,6 s 0,9 s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 14,5 / 14,5 foto's/s 9,2 / 9,3 foto's/s

Aantal foto's (min. / max.) onbeperkt / onbeperkt 36 / onbeperkt

Aantal foto's in zoeker (min. / max.) ━ / ━ 210 / 410

Aantal foto’s in Live View (min. / max.) 310 / 630 210 / 430

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 86 90
Uitrusting / bediening 64 82 
Snelheid 78 88 
Videokwaliteit 62 94 

PUNTENTOTAAL 74 88

 Chique en handige behui-
zing, goede beeldkwaliteit en 
lekker snel

 Geen elektronische zoeker, 
weinig aansluitingen, enkel 
matige videofuncties 

Op het eerste gezicht is de Olym-
pus E-P7 geen slechte keuze. 
 Amateurfotografen vinden in de 
E-P7 een betaalbare en tegelijker-
tijd tijdloze camera. Wil je jezelf 
echter verder ontwikkelen, dan 
mis je praktische features zoals de 
elektronische zoeker of nog krach-
tigere videofuncties die je vaak bij 
andere mft systeemcamera’s wel 
terugziet.

”All-round dslm zonder 
zwakke punten, maar 
ook zonder echte sterke 
punten.”

C O N C L U S I E

FLEXIBEL
 In plaats van de centrale ophanging hadden 
we liever een zijdelingse ophanging gezien 
voor het scherm. Vooral omdat er aan de lin-
kerzijde geen aansluitingen in de weg zitten.
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