
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Nikon Z fc
Net als bij de Olympus PEN E-P7 waan je je bij het zien van de Nikon Z fc even terug in de tijd van de analoge fotogra-

fi e. Met zijn retro design lijkt hij misschien ouderwets, maar achter de behuizing schuilt een krachtige camera!   

Niet iedereen zal het design van de 
Nikon Z fc mooi vinden. Dat hoeft 
ook niet. Iedereen heeft immers 

zijn persoonlijke voorkeur. Na een hele 
reeks moderne, spiegelloze camera’s waagt 
Nikon zich met de nieuwe Z fc weer aan 
het gouden tijdperk van de fotografie. Het 
gaat Nikon bij de Z fc niet alleen om de 
‘retro look’, maar ook om de ergonomie die 
we kennen van de oude analoge camera’s: 
compact en lekker licht. Maar niets is zoals 

het lijkt. Achter dat stijlvolle ouderwetse 
uiterlijk zit toch echt moderne technolo-
gie die niet onderdoet voor de camera’s 
van nu. 

Als je de Nikon Z fc oppakt, ga je even 
terug in de ‘eighties’, de hoogtijdagen van 
de camera's uit de FM- en FE-serie van de 
fabrikant. Ter gelegenheid van het 60-jarig 
jubileum van Nikon presenteerde het 
bedrijf de eerste FM in 1977, een klassie-
ker die tot 2006 in verschillende model-

len werd geproduceerd. De Nikon Z fc 
lijkt dan ook een eerbetoon te zijn aan 
dat jubileummodel. Met de no-nonsense, 
tweekleurige body en de centrale zoeker 
bovenop is er geen twijfel mogelijk dat 
Nikon nostalgisch was tijdens het ontwer-
pen van de Z fc. Hetzelfde geldt voor de 
fysieke knoppen. En juist die grote draai-
wielen zorgen ervoor dat deze dslm met 
Z-vatting de beste combinatie heeft van 
bediening én functionaliteit.

ZOEKER
 De elektronische zoeker 
met een diagonaal van één 
centimeter heeft een voor-
beeldige scherpte en laat 
onderwerpen duidelijk en 
zonder vertragingen zien. 

BEHUIZING
 Vergeleken met de Z 50 is 
de retro-dslm aanzienlijk 
slanker en met slechts 445 
gram ook lichter. 

SENSOR
Net als in de Z 50 maakt 
de Nikon Z fc gebruik van 
een APS-C sensor met 
20,7 megapixels.

PRIMELENS
 Nikon heeft een speciale editie van de Nikon 
Z 28mm f/2.8 uitgebracht. Helemaal passend 
bij het design van de Z fc!

KITLENS
Als optie biedt Nikon de Z fc ook aan in een 
kit met de gestabiliseerde 16–50mm f/3.5–
6.3 pancakelens. Kost zo’n 200 euro extra.
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  Nikon Z fc met Z 16–50mm f/3.5–6.3 | 40 mm (KB) | f/8 | 1/320 s | ISO 100

Uitstekende bediening
Voor de duidelijkheid: we waren bij de vorige 
spiegelloze Nikon camera’s al onder de 
indruk van het gebruiksgemak. De overzich-
telijke menu’s en de plaatsing van de knop-
pen van onder andere de Z 6 en Z 7 worden 
steeds beter. De Nikon Z fc gaat echter nog 
een stapje verder. Door de fysieke knoppen 
heb je namelijk altijd toegang tot de belang-
rijkste instellingen. Fotografeer je graag in 
de handmatige modus? Dan kun je met de Z 
fc extreem snel reageren op veranderende 
omstandigheden. Je hebt altijd de volledige 
controle over de ISO-waarde, belichtingstijd 
en het diafragma. Ter vergelijking: de spiegel-
loze camera’s van Fujifi lm volgen een verge-
lijkbare aanpak en zijn mede daardoor razend 
populair.   

Naast de grote draaiwielen vinden we 
aan de bovenkant een wieltje voor de belich-
tingscompensatie. Heel goed! Daarnaast zit 
een extra klein display die te allen tijde de 
diafragmawaarde weergeeft. Dit zie je eigen-
lijk alleen maar bij hele dure professionele 
camera’s en is dus een mooie toevoeging. De 
aan/uit-knop bevindt zich in dezelfde hoek 
en is tevens de ontspanner. Je vindt hier ook 
de knop om een video-opname te starten. 
Ook de achterkant ziet er goed uit. De 

De Nikon Z fc ziet er niet alleen gewel-
dig uit; bij lage ISO-waarden overtuigt 
hij zelfs zijn concurrenten.

MEER GRIP
 Speciaal voor grote handen 
biedt Nikon een optionele hand-
greep voor de Z fc.

DISPLAY
 Vergeleken met de Z 50 is het 
scherm 0,2 inch kleiner. Het 
beïnvloedt de leesbaarheid 
gelukkig niet. 

menuknoppen zijn duidelijk en makkelijk 
te bereiken met één hand. Achterop zit een 
3-inch touchscreen dat je naar alle kanten 
kunt kantelen en draaien: vari-angle. Draai 
je hem volledig naar voren, dan wordt auto-
matisch de zelfportretstand actief. De elek-

tronische zoeker met 2,36 miljoen pixels 
en volledige beeldvelddekking bevindt zich 
boven het scherm. Ook hier is veel aandacht 
voor detail te zien: de ronde vorm doet 
meteen denken aan de populaire, analoge 
FM-serie.
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D E  N I K O N  Z  F C  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
Wat betreft storende 
pixels is de Nikon Z fc 
een duidelijke upgrade 
ten opzichte van de 
Z 50. Tot en met ISO 
1600 is er vrijwel niets 
aan de hand. Ga je de 
ISO verder opschroe-
ven, neemt het ruis 
geleidelijk aan toe. 
Gebruik de ISO 12.800 
daarom alleen in nood-
gevallen.     

Resolutie en details
Hier blijft de Z fc ach-
ter bij de Z 50. Ook al 
heeft de Z fc minder 
last van ruis. Van de 
2227 mogelijke lijnen-
paren per beeldhoogte 
(lp/bh) meten we bij 
100 ISO nog 'slechts' 
1835 lijnenparen. Pas 
bij ISO 3200 zakt de 
camera onder de 1600. 
De fi jne details in de 
Deadleaves-meting zijn 
vergelijkbaar bij beide 
modellen. Blijf je onder 
ISO 3200, dan word je 
dus altijd beloond met 
heldere en scherpe 
beelden.

ISO 100 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.800

Modern van binnen
Wat er achter de behuizing zit, is 
allesbehalve klassiek. Nikon vertrouwt op 
de sterke genen van de Z 50 en gebruikt 
daarom dezelfde APS-C sensor. De APS-C 
chip met een resolutie van 20,7 megapixels 
doet het erg goed, maar mist nog een 
geïntegreerde beeldstabilisatie. Kijk bij 
het kopen van een lens goed naar wat wel 
en niet past. De Nikon Z fc is compatibel 
met Nikon  Z- objectieven. Lenzen met een 
F-mount passen alleen met de optioneel 
verkrijgbare FTZ-adapter. Met die adapter 
heb je de beschikking over een enorm 
lenzenarsenaal.

De beeldkwaliteit van de sensor is 
overtuigend. Ten opzichte van de technisch 
zeer vergelijkbare Z 50 heeft Nikon met 

name het ruisgedrag drastisch verbeterd. 
De ISO-waarden kunnen nu worden 
verhoogd tot ISO 204.800. In de praktijk 
produceren dergelijke hoge waarden echter 
enorm veel storende pixels en zijn daarom 
niet aan te raden.

Qua snelheid zitten de Z fc en Z 50 
ongeveer op één lijn: elf beelden per 
seconde. Dankzij de elektronische sluiter 
gaat dit vrijwel geruisloos. Schiet je de 
foto’s in jpeg? Dan houd je camera de 
sprint zo’n tien seconden vol. Schakel je 
over naar raw, dan zakt de snelheid naar 
ongeveer negen beelden per seconde. 
De serielengte is bij de Z fc uiteindelijk 
zo’n vijf beelden meer dan de Z 50. Een 
sneller UHS II-slot had deze prestatie 
iets kunnen verhogen, maar dit ontbreekt 
bij zowel de Z fc als de Z 50. Toch zal 
deze prestatie voor de meeste doeleinden 
meer dan voldoende zijn. Hetzelfde 
geldt voor de hybride autofocus met 
fase- en contrastdetectie en in totaal 
209 meetvelden. Het zorgt ervoor dat de 
camera snel en nauwkeurig scherpstelt. 
Met veel omgevingslicht zelfs een tikkeltje 
sneller dan de Z 50.

Direct fi lmen
Wil je graag korte video’s maken, dan 
heb je aan de Z fc een solide camera. Je 
schakelt met de knop bovenop snel naar 
de videomodus. De Nikon Z fc kan filmen 
in 4K tot 30 beelden per seconde en in 
full hd (1920×1080 pixels) tot 120 beelden 
per seconde. De dslm stuurt zijn signaal 
via de micro-hdmi poort naar een externe 
recorder, scherm of computer. Je kunt de 
Z fc dus ook als webcam gebruiken. Veel 
praktischer is echter de usb-C poort, die 
kun je gebruiken om de camera onderweg 

AANSLUITINGEN
 Er is een micro-hdmi, usb-C en een 3,5 mm 
jack-aansluiting voor een microfoon. Een 
koptelefoonaansluiting ontbreekt echter.

ALTIJD IN ZICHT
 Het schermpje aan de bovenkant geeft 
informatie over de huidige diafragma-
waarde. Een handige gimmick. 
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Nikon Z fc Nikon Z 50
Prijs body (ca.) 900 euro 640 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5568 x 3712 pixels 5568 x 3712 pixels

E� ectieve pixels 20,7 miljoen 20,7 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,5 x 15,7 mm CMOS / 23,5 x 15,7 mm

Lensvatting / crop-factor Nikon Z / 1,5-voudig Nikon Z / 1,5-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ━ / ● ━ / ●

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
1,02-voudig

100 procent / 
1,02-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.040.000 subpixels 3,2 inch / 1.040.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

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

Kortste fl itstijd 1/200 s 1/200 s

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

100–51.200 / 
100–204.800

100–25.600 / 
100–51.200

Witbalans 6 presets / met kelvinniveaus 6 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 / 
━

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

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

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

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ━ ● / ━

Accu / energie / 
prijs (ca.)

EN-EL25 / 8,5 Wh / 
ca. 60 euro

Nikon EN-EL25 / 8,5 Wh / 
ca. 60 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwaterdicht metaal / ━ Magnesiumlegering / ━

Afmetingen (b x h x d) 135 x 94 x 44 mm 127 x 94 x 60 mm

Gewicht body 445 g 463 g

MEETWAARDEN getest met  Nikon Z 35 mm f/1,8 S Nikon Z 35 mm f/1,8 S

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

1835 / 1805 / 1731 / 
1622 / 1588 / 1510 lp/bh

1917 / 1890 / 1872 / 
1833 / 1781 / 1677 lp/bh

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

1,2 / 1,4 / 1,6 / 
1,7 / 1,9 / 2,0 VN

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

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

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

0,7 / 0,9 / 1,1 / 
1,5 / 1,9 / 2,5 VN

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

88 / 87 / 85 / 
87 / 87 / 79%

91 / 91 / 89 / 
87 / 83 / 88%

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 1,2 / 1,1 VN 0,8 / 0,7 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 1,0 s 1,4 s

Seriesnelheid raw / jpeg 8,5 / 11,1 foto's/s 9 / 11,1 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 40 / 100 35 / 100

Aantal foto's (min. / max.) 230 / 450 220 / 450

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 260 / 520 250 / 500

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 92 80 
Uitrusting / bediening 88 84 
Snelheid 90 84 
Videokwaliteit 94 90 

PUNTENTOTAAL 90 84

Geweldig lichtsterkte, uitste-
kende bediening, stijlvolle 
retro behuizing 

 Gemiddelde videofuncties, 
beperkt aantal DX-lenzen, 
langzamere UHS-I-standaard 

De Nikon Z fc ziet er niet alleen 
stijlvol uit, maar weet ook indruk 
te maken met zijn beeldresulta-
ten. De dslm schiet video's in hoge 
resolutie uhd of in full-hd zelfs bij 
120 fps. Wel hadden we wat meer 
functies gewild om creatieve clips 
te kunnen maken. Wil je nu in het 
Z-systeem stappen, dan moet je 
fl ink investeren: DX-lenzen zijn 
behoorlijk zeldzaam. De enige 
manier om meer fl exibiliteit te 
bereiken, is door een FTZ-adapter 
te gebruiken.  

”Chique systeemcamera 
met uitstekende 
bediening.”

C O N C L U S I E

op te laden met een powerbank, maar 
ook om hem te bedienen. Draadloze 
connectiviteit via Bluetooth met Nikons 
eigen 'SnapBridge'-app voor het delen van 
foto's en video's op internet is natuurlijk 
een must. Dit alles maakt de Nikon Z fc 
niet alleen een echte retro blikvanger, 
maar ook een volwaardige en betrouwbare 
metgezel voor alledaagse fotografie. 

ZUSTERMODEL
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