
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Pentax K-3 III
Uit het niets heeft de nieuwste dslr van Pentax de bovenste regionen van onze toplijsten gehaald, met een uitstekende 

score. Maar de camera heeft ook nadelen.

Het was lang stil bij Ricoh Imaging, 
het bedrijf achter het merk Pen-
tax. In de afgelopen jaren heeft de 

fabrikant slechts enkele modellen op de 
markt gebracht, voornamelijk in het seg-
ment van high-end compactcamera's en 
360-gradencamera's. Er waren zelfs men-
sen die beweerden dat het afgelopen was 
met Pentax; mede doordat de makers ble-
ven vertrouwen op bewezen dslr-technolo-
gie in plaats van op de spiegelloze ontwer-
pen. Ook de nieuwste telg in de familie is 
wederom een camera met spiegel: de Pen-
tax K-3 Mark III. En we kunnen alvast ver-
klappen dat deze 'klassieke' spiegelreflex-
camera ons zowel in de praktijk als in het 
lab zeer positief heeft verrast.

De body van de K-3 Mark III lijkt sterk 
op zijn zes jaar oude voorganger. Vooral 

aan de buitenkant zien we veel overeen-
komsten. De meest opvallende verandering 
zie je aan de rechterkant van de camera. 
Zo is het extra display iets kleiner gewor-
den om plaats te maken voor twee andere 
draaiwieltjes. Eentje daarvan is volle-
dig nieuw. Namelijk de knop waarmee je 
kunt schakelen tussen foto-, video- en 
Live View-modi. In vergelijking met de 
meeste fabrikanten hanteert Pentax een 
iets andere benadering voor de plaatsing 
van de knoppen. Zo vinden we alle knop-
pen voor de bediening van de AF-functies 
aan de zijkant van de body, in de buurt van 
de spiegel kast en naast de lens. Dat is een 
slimme oplossing want zo kun je de camera 
zonder te kijken van modus veranderen.  

Er is wel wat kritiek op het touch-
screen aan de achterzijde. Met een diago-

naal van 3,2 inch en een resolutie van 1,62 
miljoen pixels valt er niets te klagen over 
de grootte van het beeldscherm, of over 
de scherpte. Helaas is het scherm stevig 
in de behuizing geïntegreerd en kan het 
niet worden uitgeklapt. Er is gekozen voor 
een betere stof- en vochtbestendigheid in 
plaats van een flexibele bediening en daar 
is niet iedereen blij mee. Dit is echter niet 
nieuw en zien we vaker bij modellen van 
Pentax. De ontspanknop heeft ook een 
kleine, maar subtiele verandering onder-
gaan. De knop hoef je nu slechts zacht in 
te drukken waardoor lichte vibraties wor-
den voorkomen. Pentax heeft ook de ont-
spanvertraging drastisch verbeterd. Het 
moment dat de sluiter wordt ontspannen 
tot de voltooide foto duurt minder dan 0,2 
seconden met handmatige scherpstelling. 

DISPLAY
Je kunt zelf bepalen welke infor-
matie wordt weergegeven op 
het geïntegreerde touchscreen 
aan de achterkant.

BEHUIZING
 De robuuste magnesium behuizing weegt 
830 gram en ligt goed in de hand. Vrijwel 
alle aansluitingen zijn goed afgedicht. 
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  Pentax K-3 III met 16-85mm f/3.5–5.6 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/200 s | ISO 100

Zelfs bij zeer donkere 
beelden zijn er nog veel 

fi jne details te onder-
scheiden bij de Pentax 

K-3 III.

De dslr is daarmee veel trager bij het foto-
graferen met autofocus. Vooral bij weinig 
licht hebben de servomotoren relatief veel 
tijd nodig om op het onderwerp scherp te 
stellen. Jammer genoeg kan de K-3 III de 
spiegelloze concurrentie niet bijbenen op 
dit gebied.

Precies zoals een dslr moet zijn
Maar even terug naar de body. De opti-
sche pentaprisma-zoeker met 100 procent 
beeldveld en 1,05x vergroting geeft onder-
werpen zeer duidelijk en ook helder weer, 
Pentax heeft hier uitstekend werk gele-
verd. We waren vooral onder de indruk 
van het feit dat het zoekerbeeld geen ver-
vorming vertoont. Direct onder de oogdop 
bevindt zich een oogsensor die het aan-
raakscherm uitschakelt wanneer de zoe-

ZOEKER
 Zeer helder en zonder vervorming: de 
grote Pentaprisma zoeker geeft onder-
werpen groot weer, zelfs bij weinig licht.

INFO IN BEELD
 Naast de basisfuncties toont het 
display bovenop ook zogenaamde 
slimme functies; erg praktisch. 

OPSLAG
 Aan de rechter-
zijde is ruimte 
voor twee 
sd-kaarten; één  
UHS-II en één 
UHS-I.  
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D E  P E N T A X  K - 3  I I I  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
De BSI-sensor van de 
Pentax K-3 III zorgt voor 
opmerkelijke presta-
ties bij weinig licht: pas 
bij ISO 3200 zijn er 
storende pixels waar-
neembaar in de opna-
men. Toch moet je de 
bovengrens van ISO 1,6 
miljoenniet opzoeken. 
De camera levert echt 
bruikbare resultaten tot 
ISO 25.600. 

Resolutie 
en details
Van de 2477 theore-
tisch mogelijke lijnen-
paren per beeldhoogte 
(lp/bh), haalt de dslr 
een fantastische 2106 
lp/bh bij ISO 100 in 
onze meting. Alleen bij 
ISO 6400 zakt hij onder 
de grens van 1800 lp/
bh. Een soortgelijk 
beeld zien we ook bij 
de weergave van fi jne 
details. Blijf dus onder 
de drempel van ISO 
6400 en krijg zonder 
problemen eersteklas 
foto's dankzij de beeld-
stabilisatie.

ISO 100 ISO 800 ISO 6400 ISO 25.600

ker wordt gebruikt. Het LC-zoekerdisplay 
toont alle belangrijke informatie en kan 
worden aangepast. Van praktische raster-
lijnen voor composities tot de belangrijk-
ste opname-informatie zoals sluitertijd, 
diafragma en ISO-waarden. Je hebt altijd 
alles in beeld. 

Degenen die eerder met een Pentax 
hebben gefotografeerd, zullen al bekend 
zijn met de Hyper Operation modus. Pen-
tax heeft het ook geïntegreerd in de K-3 
III, zij het in een licht gewijzigde vorm. In 
welke belichtingsmodus de camera zich 
op dat moment ook bevindt, door op de 
groene knop te drukken, schakel je onmid-
dellijk over naar de automatische modus. 
De draaiknoppen voor en achter brengen 
je terug naar de diafragmavoorkeuze en 
sluiter prioriteit; al met al weer een tussen-
stap naar de handmatige modus. De mate 

van aanpasbaarheid is gewoon enorm met 
de Pentax K-3 III. Neem de tijd om door de 
uitgebreide menu's en submenu's te bla-
deren en je zult vele praktische opties vin-
den die je aan de knoppen van de camera 
kunt toewijzen. Daarmee kun je de Pentax 
K-3 III helemaal naar eigen wens instel-
len. Tussenconclusie: De Pentax K-3 III ligt 
niet alleen lekker in de hand, maar dankzij 
de aanpassingsmogelijkheden en een slim 
bedieningsconcept is de dslr uitgegroeid 
tot een krachtige camera.

Slimme en verfi jnde technologie
De APS-C sensor heeft een resolutie van 
25,7 megapixels. De fabrikant heeft bewust 
afgezien van een anti-aliasing filter om 
het laatste beetje scherpte uit de beel-
den te halen. En met succes. Als we kij-
ken naar ruisgedrag, detailweergave en 
resolutie zet de Pentax K-3 III met gemak 
de beste waarde in zijn klasse neer. Erg 
indrukwekkend! Lees er meer over in 
het kader hiernaast. Pentax heeft ook de 
beeldverwerkings componenten sterk ver-
beterd. De Prime V Imaging Engine ver-
snelt niet alleen de sensorgevoeligheid tot 
een ongelooflijke ISO 1.600.000, de camera 
maakt nu ook snelle series met maximaal 
twaalf foto's per seconde. Het buffergeheu-
gen neemt dan wel een gedwongen pauze 
na ongeveer vier seconden.

We waren evenzeer onder de indruk van 
de herziene beeldstabilisatie. De K-3 III 
gaat zelfs zo ver dat fotografen de brand-
puntsafstand van oudere lenzen handmatig 
kunnen afstellen. Dit verbetert de respons 
van de bewegende sensor drastisch. Wij 
hadden tijdens het testen alleen de hui-
dige lenzen van de fabrikant bij de hand, 
maar werden desondanks overtuigd door 
het systeem. Drie tot vier stops toleran-
tie werden gemakkelijk bereikt. Een pixel 
shift modus, die vier afzonderlijke beel-
den omzet in één hoge-resolutie opname, 
ontbreekt natuurlijk niet. Ook wat betreft 
extra functies heeft de K-3 III een aantal 
voordelen ten opzichte van de spiegelloze 
concurrentie. De automatische horizoncor-
rectie en de Astro Tracker zijn hier zeker 
een vermelding waard. In combinatie met 
de optioneel verkrijgbare gps-unit ver-
schuift de camera de sensor aan de hand 
van de beweging van de sterren en com-
penseert zo sterrensporen bij lange belich-
tingen. Handig als je graag ‘s nachts de 
natuur fotografeert.

AANSLUITINGEN
 Ook al is de K-3 III geen echte tip voor 
de professionele fi lmers, alle belangrijke 
aansluitingen zijn aanwezig. 
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Pentax K-3 III Fujifi lm X-T4
Prijs body (ca.) 2000 euro 1700 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6192 x 4128 pixels 6240 x 4160 pixels

E� ectieve pixels 25,6 miljoen 26,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,5 x 15,6 mm CMOS / 23,5 x 15,6 mm

Lensvatting / crop-factor Pentax KAF2 / 1,5-voudig Fujifilm X / 1,5-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ━ ● / ━

Zoeker (soort) Prisma elektronisch

Dekking zoekerbeeld / 
vergroting (naar kleinbeeld)

100% / 
1,05-voudig

100% / 
0,75-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,2 inch / 1.620.000 subpixels 3,0 inch / 1.620.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ━ ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ● 1/32.000–900 s / ●

Kortste fl itstijd 1/200 s 1/250 s

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

100–1.600.000 / 
100–1.600.000

160–12.800 / 
80–51.200

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvinniveaus

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

Maximale videoresolutie 2160 / 30 p 2160 / 60 p

Video: handmatig diafragma / ISO /
focuspuntkeuze / AF-C

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal /
fl itsschoen

━ / ━ / 
●

━ / ━ / 
●

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

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

USB / hdmi-uitgang 3.2 / micro-hdmi 3.1 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ━

Accu / energie /
prijs (ca.)

D-LI90 / 13,4 Wh / 
ca. 65 euro

NP-W235 / 15,8 Wh / 
ca. 70 euro

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

Afmetingen (b x h x d) 135 x 104 x 74 mm 135 x 93 x 64 mm

Gewicht body 819 g 615 g

MEETWAARDEN getest met  Pentax SMC-D-FA 100mm f/2.8 Fujifilm XF 35mm f/1.4

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

2106 / 1967 / 1856 / 
1901 / 1898 / 1793 lp/bh

2156 / 2156 / 2007 / 
2028 / 1974 / 1974 lp/bh

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

0,9 / 1,2 / 1,5 / 
1,8 / 2,3 / 3,1 VN

1,3 / 1,5 / 1,8 / 
2,1 / 2,2 / 2,7 VN

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

0,5 / 0,6 / 0,7 / 
0,9 / 1,1 / 1,4 VN

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

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

98 / 88 / 88 / 
88 / 86 / 82%

78 / 78 / 80 / 
80 / 77 / 73%

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 0,9 / 0,7 VN 0,7 / 0,4 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 1,0 s 0,8 s

Seriesnelheid raw / jpeg 10 / 10 foto's/s 20 / 20 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 28 / 36 35 / 97

Aantal foto's (min. / max.) 500 / 860 370 / 760

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 190 / 390 390 / 770

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 100 98 
Uitrusting / bediening 96 98 
Snelheid 74 98 
Videokwaliteit 86 96 

PUNTENTOTAAL 94 98

Uitstekende beeldkwaliteit, 
geweldige beeldstabilisator, 
uitstekende bediening, hele-
maal naar wens in te stellen

 Zwakke autofocus (vooral bij 
weinig licht), magere video-
functies, hoge prijs

De dslr is een echt succes, mits hij 
hoofdzakelijk voor fotografi e wordt 
gebruikt. Het is de beste dslr in 
het APS-C-segment en dat zal ons 
waarschijnlijk nog wel een tijdje 
bijblijven. Vooral als je je bedenkt 
dat het een spiegelrefl excamera 
betreft. Helaas zal ook de titel van 
duurste dslr in zijn soort nog wel 
even blijven staan. 

“De beste APS-C dslr van 
dit moment wordt gemaakt 
door Pentax. Het is een 
echte sensatie.”

C O N C L U S I E

We zijn dan wel zeer positief over de Pentax 
K-3 III, maar we hebben ook wat nadelen 
gevonden tijdens het testen in de praktijk en 
in het lab. Zoals al eerder genoemd, duurt 
het iets langer voordat het AF-systeem met 
in totaal 101 focuspunten scherpstelt. De 
kruissensoren in het midden ondersteunen 
lenzen met een open diafragma van f/2.8. 
Wat de precisie betreft, valt er echter niets 
te klagen. Het AF-systeem bereikt wel zijn 
grenzen als het gaat om fi lmen. Hier zagen 
we vervelende vervormingen en af en toe 
uitval. Uhd-video's met maximaal 30 fps en 
full hd-clips met 60 fps zijn mogelijk, maar 
meer ook niet. Videografen krijgen dus 
alleen het minimale met deze camera. Erg 
jammer voor zo’n dure camera. 
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