
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Panasonic
 Lumix DC-GH5 II
Camera’s uit de GH-serie staan altijd al voor compromisloze videoprestaties met praktische functies en een krachtige 

MFT-sensor. Maar is de Panasonic Lumix DC-GH5 II meer dan een tussenstop op weg naar het volgende vlaggenschip?

D e systeemcamera’s uit de GH- 
serie behoren tot het beste die je 
je als creatieve filmmaker kunt 

wensen. Sinds de Panasonic Lumix GH3 
uit 2012 kreeg elk nieuw model nieuwe, 
krachtige videofuncties. Na de release van 

de vijfde generatie heeft de fabrikant de 
koers een beetje gewijzigd. De GH5 uit 
2017 werd gevolgd door een zustermodel 
met de toevoeging ‘S’ en een sensorreso-
lutie van zo’n 10 megapixels. Door de rela-
tief grote pixels was de dslm meer geschikt 

voor fotografie bij weinig licht. Maar wat 
betreft functies en features was er daaren-
tegen eerder sprake van stilstand. Veel 
fotografen keken reikhalzend uit naar het 
model met het cijfer 6 in de naam. Maar 
dingen lopen niet altijd zoals je denkt. Het 

UITBREIDINGEN
 Accessoires voor de GH5 kun je ook gebruiken op de GH5 II. De Bat-
tery Grip en XLR-interface blijven dus van pas komen. 

UITBREIDINGEN
 Accessoires voor de GH5 kun je ook gebruiken op de GH5 II. De Bat-

WEER-
BESTENDIG
Alle gevoelige 
plekken zijn voor-
zien van afdich-
tingen en zorgen 
ervoor dat de dslm 
bijzonder weers-
bestendig is. Wat 
dat betreft is het 
een klassiek werk-
paard.

GEEN
COMPROMIS
Er is bij de GH5 II 
vrijwel niets veran-
derd aan de door-
dachte bediening van 
zijn voorganger. Alle 
knoppen zijn ergo-
nomisch en binnen 
handbereik geplaatst.

STABILISATIE
De toch al uitstekende 
beeldstabilisatie van 
de voorganger is in 
de GH 5 II nog verder 
verbeterd en is in alle 
cameraklassen onge-
evenaard.

MFT-VATTING
Meer dan 100 verschillende objectie-
ven van Panasonic, Olympus en andere 
fabrikanten geven je creatieve vrijheid.
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  Panasonic Lumix DC-GH5 II met Leica DG Vario 12–60mm f/2.8–4 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/400 s | ISO 100

De functietoets Fn1 kun je gebruiken 
om snel te schakelen tussen verschil-
lende kleurprofi elen. 

GERICHT OP FILMERS
 De grote, rode videoknop aan de 
bovenkant maakt direct duidelijk 
waar deze dslm voor is bedoeld.

FLEXIBEL
 De zijdelingse 
ophanging van 
het disiplay biedt 
maximale fl exibili-
teit. Zeer goed! 

vlaggenschip GH6 is aangekondigd maar 
laat nog even op zich wachten. Volgens 
Panasonic komt de video-dslm eind 2021 
op de markt. Om de wachttijd te overbrug-
gen, komt de fabrikant nu met een her-
ziene versie van de GH5.

Update of opvolger?
Zowel trouwe fans van het merk als poten-
tiële instappers zullen zich direct afvragen 
of het de moeite waard is om te investeren 
in de Panasonic Lumix DC-GH5 II. Laatst-
genoemden zullen waarschijnlijk ook hun 
oog laten vallen op de voorganger, die na 
de verschijning van de DC-GH5 II in prijs 
is gedaald. Het korte antwoord is: Ja, de 
nieuwe Lumix is de moeite waard. Maar 
alleen als je de nieuwe functies ook echt 
gaat gebruiken. Maar laten we bij het begin 
beginnen. Wat betreft de behuizing, zit-
ten de innovaties verborgen in de details. 
Naast een paar gekleurde accenten heeft de 
Lumix GH5 II een ander display. De resolu-
tie is met 1,84 miljoen pixels iets toegeno-
men, terwijl de grootte met 0,2 inch is 

FLEXIBEL
 De zijdelingse 
ophanging van 
het disiplay biedt 
maximale fl exibili-
teit. Zeer goed! 

GEHEUGENKAARTEN
Het dubbele SD-kaartslot aan 
de rechterkant ondersteunt 
de UHS-II standaard met V90 
 specifi caties.  
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gekrompen tot 3,0 inch. Aan de zijdelingse 
ophanging van het display is gelukkig niets 
veranderd. Je kunt het scherm dus nog 
steeds 180 graden naar voren draaien. Wat 
ons betreft is dat de beste oplossing voor 
wanneer je aan het filmen bent. Het touch-
screen is ook nog steeds goed afleesbaar in 
direct zonlicht. Je kunt bovendien gebruik-
maken van de uitstekende elektronische 
zoeker met 3,68 miljoen pixels, een ver-
groting van 0,78x en een velddekking van 
100 procent. Het gewicht van de GH5 II is 
ten opzichte van zijn voorganger toegeno-
men met een te verwaarlozen twee gram. 
Alle andere afmetingen zijn absoluut iden-
tiek. Enerzijds is dit een goede zaak, omdat 
je bestaande accessoires zonder proble-
men op de nieuwe camera kunt  gebruiken. 
Anderzijds hebben we de laatste jaren bij 
andere camera's een trend gezien richting 
meer draagbaarheid en compactheid. De 
GH-serie gaat dus tegen deze trend in en 
voelt nog steeds behoorlijk kolossaal aan. 
Maar dan wel met een goed doordachte 
bediening.

De volgende generatie
Zoals verwacht zitten de grootste veran-
deringen aan de binnenkant van de video-
dslm. De sensor van de GH5 II heeft nog 
steeds een resolutie van 20 megapixels, 
maar dankzij een nieuwe AR-coating is hij 
nu veel minder gevoelig voor ongewenste 
lensflares. De herziene Venus-beeldpro-
cessor levert ondertussen een aanzienlijke 
prestatieverbetering. Autofocus, video-
modi en continu-opnamen profiteren alle-
maal van deze grotere verwerkingskracht. 
Het AF-systeem is nog steeds gebaseerd 
op contrastmeting met 225 velden inclu-
sief DFD-technologie, maar stelt een stuk 
sneller scherp. Vooral bij weinig licht. Net 
als bij zijn voorganger valt er op het gebied 
van nauwkeurigheid niets te klagen. Naast 
de ogen- en gezichtsherkenning van de 
GH5, vinden we een nieuwe, zeer prakti-
sche hoofd-, lichaams- en dierherkenning, 
die in de praktijk uitstekend werken. Net 
als bij het zustermodel vonden wij het 
vooral prettig dat je de gebruikte focuspun-
ten volledig kunt aanpassen. Creatieve 

beeldcomposities met een doelgerichte 
scherpte zijn daardoor kinderspel.

In het testlab haalde de dslm een snelle 
serie van bijna twaalf foto's per seconde. 
De voorganger kwam niet verder dan 11 fps. 
En ook qua uithoudingsvermogen heeft 
de nieuwe camera een sprong gemaakt. 
Jpeg's worden nog steeds zonder beperkin-
gen op de UHS-II SD-kaarten opgeslagen, 
maar wanneer je in raw of de gecombi-
neerde raw-jpeg modus fotografeert, wordt 
de hoeveelheid verdubbeld. Verder is de 
beeldstabilisatie nu ook merkbaar effici-
enter. Natuurlijk is het in de body geïnte-
greerde systeem geen vervanging voor een 
gimbal of een statief, maar met vier tot vijf 
stops meer tolerantie in de praktijk, is de 
stabilisatie nog steeds een van de beste die 
we tot nu toe in een systeemcamera heb-
ben gezien.

Videokracht
Op het eerste gezicht is er qua videospe-
cificaties maar weinig veranderd aan de 

ACCU
De DMW-BLK22 accu met een capaciteit van 
2200 mAh levert stroom voor meer dan 650 
foto’s, of een video-opname van ruim twee 
uur. Je kunt de dslm ook tijdens gebruik op -
laden via usb-C. 

ZOEKER
De elektronische zoeker heeft een zeer 
scherpe resolutie van bijna 3,7 miljoen 
pixels. Een verversingssnelheid van 
120 Hz zorgt voor een rustige weergave.  

uur. Je kunt de dslm ook tijdens gebruik op -
laden via usb-C. laden via usb-C. 

SENSOR
 Een nieuw soort antirefl ectiecoating op het opper-
vlak van de 20 MP beeldchip in MFT-formaat vermin-
dert fl ares en daarmee ghosting. Een echte upgrade! 

DISPLAY
 Het scherm is goed afl eesbaar en 
dankzij de touch-functionaliteit is 
de bediening heel intuïtief. 
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DE LUMIX GH5 II IN 
LAB & PRAKTIJK
Ruis 
Tot ISO 1600 valt er nau-
welijks iets te klagen 
over de foto’s van de 
GH5 II. Storende pixels 
zijn in de 100%-weer-
gave weliswaar zicht-
baar, maar zijn niet 
onoverkomelijk. Ook bij 
ISO 3200 en ISO 6400 
zijn de foto’s nog accep-
tabel, maar vanaf ISO 
12.800 wordt er een dui-
delijke hoeveelheid ruis 
zichtbaar.
  
  

Resolutie en details
Bij de resolutie meting 
in het lab zit de GH5 II 
over het hele ISO- bereik 
zo’n vijf tot acht pro-
cent onder de resultaten 
van zijn sterke voorgan-
ger. Dat zijn nog steeds 
goede waarden. De 
detailweergave is goed 
tot ISO 800, waarbij 
beide dslm’s gelijk pres-
teren. Bij hogere ISO’s 
dalen de waarden aan-
zienlijk. De voorganger 
levert  betere prestaties 
tot en met ISO 3200.

MODULAIR
 De vele aansluitingen breiden de functio-
naliteit van de camera fl ink uit. Alleen jam-
mer dat de aangesloten kabels de bewe-
gingsvrijheid van het scherm beperken.

GH5 II. Filmen gaat nog steeds in 4096 x 
2160 pixels en full-hd clips met maximaal 
180 fps inclusief codering volgens de h.265 
standaard. Het menu ziet er opgeruimd uit 
en is voorzien van touch-functionaliteit. De 
maximale datasnelheid blijft ongewijzigd 
op 400 Mbit/s. Maar als je beter kijkt, ont-
dek je een heleboel kleine maar fijne aan-
passingen. Op de hoogste resolutie is nu 
bijvoorbeeld 60 fps mogelijk in plaats van 
50. Met interne opslag en 4:2:2 kleursub-
sampling bij een kleurdiepte van 10 bits, 
neemt de beeldsnelheid toe van 24 naar 
30 fps. C4K-clips in 4:2:0, 10 bit en 60 fps 
zijn eveneens nieuw. Bovendien zijn er veel 
anamorfe opnamemodi die onder meer het 
volledige sensoroppervlak in 4:3-formaat 
uitlezen en na bewerking video's afleveren 
in 6K- resolutie. Een optie die ook interes-

sant is voor iedereen die content maakt 
voor social media. Het materiaal kan 
 achteraf eenvoudig worden bijgesneden 
volgens de vereisten. 

In tegenstelling tot zijn voorganger 
is V-Log L al direct voorgeïnstalleerd. 
De fabrikant geeft een dynamisch bereik 
van twaalf stops aan. Daarnaast zijn er 
de gloednieuwe Cinelike D2- en Cinelike 
V2-presets, evenals twee nieuwe kleurpro-
fielen: L.Monochrome S en L.Classic Neo. 
Bij het filmen in portretmodus voor Insta-
gram, Tiktok, Twitch etc. slaat de camera 
deze informatie dankzij positiesensoren 
rechtstreeks op in het videobestand. Hier-
door is handmatig draaien in de montage 
niet meer nodig. Bovendien kun je ver-
schillende beeldmarkeringen voor verschil-
lende beeldverhoudingen direct tijdens het 
filmen laten weergeven. Een rood kader 
op het display geeft aan dat de opname 
bezig is. Wat betreft streaming wordt het 
pas echt spannend. Live-uitzendingen van 
hoge kwaliteit worden steeds populairder, 
en niet alleen in tijden van lockdowns en 
thuiswerken. Wil je zelf gaan uitzenden, 
dan is de Lumix GH5 II zonder meer de 
juiste keuze.

De mobiele MFT-webcam 
Dankzij de gratis 'Lumix Sync'-app voor 
iOS en Android smartphones, maakt de 
Panasonic Lumix DC-GH5 II een draad-
loze verbinding met internet. Maar je kunt 
de dslm ook rechtstreeks in een bestaand 
draadloos netwerk integreren. Alle plat-
forms die gebruikmaken van het RTMP- of 
het beveiligde RTMPS-protocol van Adobe 
en een maximale videoresolutie van 

ISO 100 ISO 400 ISO 3200 ISO 12.800

GH5 II. Filmen gaat nog steeds in 4096 x 
2160 pixels en full-hd clips met maximaal 
180 fps inclusief codering volgens de h.265 
standaard. Het menu ziet er opgeruimd uit 
en is voorzien van touch-functionaliteit. De 
maximale datasnelheid blijft ongewijzigd 
op 400 Mbit/s. Maar als je beter kijkt, ont-
dek je een heleboel kleine maar fijne aan-
passingen. Op de hoogste resolutie is nu 
bijvoorbeeld 60 fps mogelijk in plaats van 
50. Met interne opslag en 4:2:2 kleursub-
sampling bij een kleurdiepte van 10 bits, 
neemt de beeldsnelheid toe van 24 naar 
30 fps. C4K-clips in 4:2:0, 10 bit en 60 fps 
zijn eveneens nieuw. Bovendien zijn er veel 
anamorfe opnamemodi die onder meer het 
volledige sensoroppervlak in 4:3-formaat 

MODULAIR
 De vele aansluitingen breiden de functio-
naliteit van de camera fl ink uit. Alleen jam-

COMPACTE SET-UP
De MFT-standaard zorgt ervoor dat 
vooral objectieven met een lange 
brandpuntsafstand handzaam zijn. 
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Panasonic Lumix DC-GH5 II Panasonic Lumix DC-GH5
Prijs body (ca.) 1700 euro 1350 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5184 x 3888 pixelx 5184 x 3888 pixelx

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

Sensor (type / grootte) NMOS / 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) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
0,76-voudig

100 procent / 
0,76-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.843.200 subpixels 3,2 inch / 1.620.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

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

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/250 s

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

200–25.600 / 
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 / 60 p 2160 / 60 p

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / 
fl itsschoen

━ / ━ / 
●

━ / ━ / 
●

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

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

USB / hdmi-uitgang 3.1 / HDMI 3.0 / HDMI

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

DMW-BLK22 / 15,8 Wh / 
ca. 70 euro

DMW-BLF19E / 13,4 Wh / 
ca. 65 euro

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

Afmetingen (b x h x d) 139 x 98 x 87 mm 139 x 98 x 87 mm

Gewicht body 727 g 725 g

MEETWAARDEN getest met  Leica DG Nocticron 42,5mm f/1.2 Panasonic Lumix 20mm f/1.7

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

1813 / 1798 / 1762 / 
1713 / 1642 / 1592 lp/bh

1905 / 1917 / 1862 / 
1847 / 1799 / 1691 lp/bh

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

1,2 / 1,2 / 1,4 / 
1,5 / 1,7 / 2,2 VN

1,2 / 1,3 / 1,6 / 
1,9 / 2,1 / 2,2 VN

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

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

0,8 / 0,9 / 1,0 / 
1,2 / 1,3 / 1,6 VN

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

92 / 93 / 87 / 
79 / 78 / 81%

86 / 87 / 86 / 
83 / 86 / 82%

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 1,5 / 0,9 VN 1,4 / 0,9 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 0,9 s 1,2 s

Seriesnelheid raw / jpeg 11,8 / 12 foto's/s 10,6 / 10,6 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 135 / onbeperkt 71 / onbeperkt

Aantal foto's (min. / max.) 320 / 650 290 / 570

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 320 / 640 300 / 580

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 86 90 
Uitrusting / bediening 96 96 
Snelheid 94 88 
Videokwaliteit 100 98 

PUNTENTOTAAL 92 94

Uitgebreide videofuncties 
inclusief draadloze live-
streaming, ruis bij 

 gemiddelde ISO-waarden

 Verminderde resolutie en 
details, omvangrijke behui-
zing, streamen en opnemen 
niet tegelijkertijd mogelijk

Over het geheel genomen ligt 
de GH5 nog steeds iets voor wat 
betreft de beeldkwaliteit. Dit bete-
kent dat de nieuwe GH5 II ondanks 
betere videoprestaties en meer 
snelheid toch nipt aan het kortste 
eind trekt. Heb je live-streaming 
en social video-functies nodig, dan 
kun je hem zonder aarzelen aan-
scha� en. Heb je een kleiner bud-
get, dan kun je beter naar de eer-
ste versie kijken. Of door sparen 
tot de GH6 op de markt komt 
natuurlijk.

“Uitstekende video-
dslm die heel geschikt is 
voor live-streaming op 
internet.”

C O N C L U S I E

1080 p met 60 fps, worden ondersteund. 
Bekabelde transmissie, inclusief Live View 
Composite en USB-tethering met een 
4G/5G-compatibele smartphone, volgen via 
een software-update op een nog onbekend 
moment later dit jaar. Het enige nadeel is 
dat parallel opnemen op een sd-kaart niet 
is mogelijk tijdens het streamen. Wil je nog 
nabewerken, dan moet je dus opnemen op 
een externe recorder. Dat kan gelukkig heel 
eenvoudig via de volwaardige hdmi-aan-
sluiting. 

VOORGANGER
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