
CAMERAVERGELIJKING

Fullframe-camera’s 
voor instappers

Tot een paar jaar geleden verruilde iedereen die verder wilde met fotografi e zijn geliefde compactcamera in voor 
een APS-C model. Maar inmiddels zijn sommige fullframe-camera’s ook een potentieel alternatief.

LUMIX DC-S5
 De nieuwste fullframe-dslm van 
Lumix is aanzienlijk compacter en 
handzamer dan zijn voorgangers, 
en daardoor ideaal voor op reis.

SONY ALPHA 7 III
 Dankzij de bijna perfect uitgeba-
lanceerde kenmerken en functies 
is deze allrounder ook na ruim drie 
jaar nog populair.

NIKON Z 6II
 De tweede generatie full-
frame systeemcamera’s 
maakt indruk bij zowel foto-
grafen als fi lmmakers.

Door de verdere ontwikkeling 
van camera’s, maar ook door 
de toenemende concurrentie 

uit de hoek van de smartphones, is de 
focus van grote fabrikanten zoals Nikon, 
Canon, Sony en Panasonic de laatste 
jaren behoorlijk verschoven. Nieuwe 
compactcamera’s komen praktisch niet 
meer op de markt en zijn inmiddels 

grotendeels vervangen door APS-C- 
camera’s met verwisselbare lenzen. En 
de plek van APS-C-camera’s is  intussen 
alweer voor een groot deel ingenomen 
door fullframe-camera’s, die daardoor de 
aandacht trekken van ambitieuze hobby-
fotografen.

En ook wat betreft de prijzen en de 
hoeveelheid functies van de prestigieuze 

modellen met full-frame sensoren is er 
veel gebeurd de afgelopen jaren. Camera’s 
kregen steeds meer praktische en 
krachtige functies, en tegelijkertijd daalde 
de aanschafprijs. 

Reden genoeg om de vier camera’s die 
volgens ons uitermate geschikt zijn om 
in te stappen in fullframe eens nader te 
bekijken en met elkaar te vergelijken.

SONY ALPHA 7 IIISONY ALPHA 7 III

grafen als fi lmmakers.

LUMIX DC-S5
 De nieuwste fullframe-dslm van 

CANON EOS R
 Fantastische lenzen (sommige 
met kenmerken die we nergens 
anders tegenkomen) zijn de 
kracht van het R-systeem.
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FULLFRAME-CAMERA’S VERGELEKEN

Nikon Z 6II (ca. 2100 euro)

Krachtige allrounder 
Dankzij overtuigende prestaties in het lab en in de praktijk laat Nikon 
met de Z 6II de spiegelloze concurrentie achter zich.  

Nikon Z 6II
Prijs body (ca.) 2100 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6048 x 4042 pixels

E� ectieve pixels 24,4 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 35,9 x 23,9 mm

Lensvatting / crop-factor Nikon Z / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ━

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
0,8-voudig

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

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–900 s / ●

Kortste fl itstijd 1/200 s

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

100–51.200 / 
50–204.800

Witbalans 6 presets / met kelvinniveaus

Fotoformaten JPEG, RAW, JPEG + RAW

Maximale videoresolutie 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) CFexpress, XQD (UHS II) / SDXC

USB / hdmi-uitgang 3.0 / mini-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

EN-EL15c / 16,0 Wh / 
ca. 70 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwa-
terdicht

magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 134 x 101 x 70 mm

Gewicht body 705 g

MEETWAARDEN getest met  Nikon Z 35mm f/1.8

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

2004 / 1985 / 1914 / 
1916 / 1844 / 1767 lp/bh

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

1,2 / 1,4 / 1,6 / 
1,8 / 1,9 / 2,1 VN

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

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

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

82 / 83 / 81 / 
82 / 78 / 79%

Resolutie video bij lage ISO 1110 lp/bh

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

Inschakeltijd zonder autofocus 0,8 s

Seriesnelheid raw / jpeg 10 / 14,1 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 106 / 430

Aantal foto's (min. / max.) 290 / 580

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 350 / 700

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 84 
Uitrusting / bediening 94 
Snelheid 90 
Videokwaliteit 94 

PUNTENTOTAAL 90

  Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/160 s | ISO 100

Snelle serie-modus, 
geweldige ruiswaarden, 
autofocus

 Touchscreen zonder 
selfi e-functie, lenzen-
aanbod nog wat beperkt

De beste systeemcamera voor 
ambitieuze beginners is over 
de hele linie overtuigend. Prijs-
bewuste fotografen die bereid 
zijn een paar compromissen te 
sluiten, kunnen ook eens kijken 
naar het zustermodel, de 
Z 5. Als je al F-objectieven 
hebt, dan kun je zonder aarze-
len overstappen.  

“De Nikon Z 6II biedt de 
ideale combinatie van 
foto en video.”

C O N C L U S I EHet meest recente model in deze verge-
lijking is van Nikon. De Z 6II is een aan-
zienlijke upgrade ten opzichte van zijn 
voorganger. Bij de beeldkwaliteit van de 
24-megapixelsensor, de ruisvorming en 
de snelle serie-modus, zien we opval-
lende verbeteringen. Qua bediening 
heeft de dslm alle sterke punten die we 
van de fabrikant gewend zijn. Maar de 
meest opvallende verbeteringen zien we 
in de autofocus. Die volgt dankzij Trac-
king het onderwerp (desgewenst ook de 
ogen), ongeacht hoe snel het onderwerp 
beweegt.

Filmen
Nikon heeft de beeldfrequentie voor het 
maken van uhd-video’s verdubbeld naar 
60 fps. De dslm komt verder zeer goed 
uit de verf bij het filmen. Het is alleen 
jammer dat je het touchscreen van 
de Z 6II niet naar opzij of naar voren 
kunt draaien. Verder is de hoeveelheid 
beschikbare lenzen voor de Z-vatting 
nog beperkt. De belangrijkste brand-
puntsafstanden zijn inmiddels afgedekt, 
maar we zouden ook graag wat goed-
kopere alternatieven zien, bijvoorbeeld 
met een gereduceerde lichtsterkte.

  Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/160 s | ISO 100  Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/160 s | ISO 100  Nikon Z 6II met Nikkor Z 24–70mm f/2.8 | 24 mm (KB) | f/8 | 1/160 s | ISO 100

Wat betreft resolutie en detail-
weergave zet de Nikon Z 6II ver-
geleken met zijn voorganger een 
fl inke stap naar voren. 
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FULLFRAME-CAMERA’S VERGELEKEN

Sony Alpha 7 III (ca. 2000 euro)

Dslm-werkpaard
Door het grote assortiment lenzen en de ruime uitrusting biedt Sony 
een uitstekend totaalpakket voor beginners. 

Sony Alpha 7 III
Prijs body (ca.) 2000 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6000 x 4000 pixels

E� ectieve pixels 24,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 35,8 x 23,9 mm

Lensvatting / crop-factor Sony FE / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ●

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
0,78-voudig

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

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s

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

100–51.200 / 
50–204.800

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus

Fotoformaten JPEG, RAW, JPEG + RAW

Maximale videoresolutie 2160 / 30 p

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

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / 
fl itsschoen

━ / ━ / 
━

Wifi  / NFC / gps ● b/g/n / ● / ━

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

USB / hdmi-uitgang 3.0 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

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

Materiaal behuizing / stof- en spatwa-
terdicht

magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 127 x 96 x 74 mm

Gewicht body 650 g

MEETWAARDEN getest met  Zeiss Sonnar FE 2.8/35

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

1964 / 1941 / 1862 / 
1860 / 1787 / 1784 lp/bh

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

1,1 / 1,1 / 1,4 / 
1,6 / 1,6 / 2,2 VN

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

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

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

91 / 91 / 96 / 
93 / 92 / 92%

Resolutie video bij lage ISO 1183 lp/bh

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

Inschakeltijd zonder autofocus 0,9 s

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

Aantal serieopnamen raw / jpeg 40 / 172

Aantal foto's (min. / max.) 430 / 920

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 540 / 1080

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 86 
Uitrusting / bediening 90 
Snelheid 84 
Videokwaliteit 92 

PUNTENTOTAAL 88

  Sony Alpha 7 III met FE 24–105mm f/4 | 50 mm (KB) | f/4 | 1/50 s | ISO 160

 Geweldige autofocus en 
beeldkwaliteit, krachtige 
video-modus, burst- 
modus

Onoverzichtelijke 
menu’s, geen touch-func-
tie, geen oplaadstation

De Sony Alpha 7 III schittert 
met talrijke functies die het 
 fi lmen en fotograferen makke-
lijker maken. Tweedehands zijn 
er goed onderhouden model-
len te vinden voor ongeveer 
1500 euro. Wil je nog meer 
besparen, kijk dan eens naar 
de prima voorganger, die je al 
voor zo’n 1000 euro op de kop 
kunt tikken.

“Betere hybride dslm’s
dan de Sony A7 III zijn 
er bijna niet.”

C O N C L U S I EDe oudste fullframe-dslm in deze ver-
gelijking is van Sony, maar er is nog 
geen spoor van vermoeidheid te vin-
den. De Alpha 7 III is ontworpen als 
een allrounder en scoort ruim drie jaar 
na de release nog steeds uitstekend. 
De BSI-sensor met een resolutie van 
24 megapixel is daar mede voor verant-
woordelijk en bewijst zijn klasse vooral 
bij slechte lichtomstandigheden. Het-
zelfde geldt voor het krachtige hybride 
AF-systeem, dat is overgenomen uit het 
voormalige vlaggenschip Alpha 9. Het 
systeem is inmiddels uitgebreid met 
praktische functies zoals ogenherken-
ning bij zowel mens als dier.

Hybride dslm 
Of je nu in serie-modus met tien fps 
wilt fotograferen, of uhd-video’s met 
6K-oversampling wilt opnemen, de 
Alpha 7 III is overal op voorbereid. De 
accu’s van het type FZ-100 zorgen daar-
bij voor het nodige uithoudingsvermo-
gen. Waar je wel aan moet wennen zijn 
de ingewikkelde en uitgebreide menu’s, 
en het ontbreken van een touchscreen. 
Qua lenzen hebben we niets te klagen, 
Sony heeft voor ieder wat wils.

  Sony Alpha 7 III met FE 24–105mm f/4 | 50 mm (KB) | f/4 | 1/50 s | ISO 160  Sony Alpha 7 III met FE 24–105mm f/4 | 50 mm (KB) | f/4 | 1/50 s | ISO 160

Het autofocussysteem van de Sony 
A7 III met ogenherkenning is qua 

nauwkeurigheid en snelheid een van 
de beste die momenteel beschik-

baar zijn.

70



Canon EOS R
Prijs body (ca.) 1800 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6720 x 4480 pixels

E� ectieve pixels 30,1 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 36,0 x 24,0 mm

Lensvatting / crop-factor Canon RF / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ━ / ●

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
0,76-voudig

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

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/8000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/200 s

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

100–40.000 / 
50–102.400

Witbalans 1 preset / met kelvinniveaus

Fotoformaten JPEG, RAW, JPEG + RAW

Maximale videoresolutie 2160 / 30 p

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

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / 
fl itsschoen

━ / ━ / 
━

Wifi  / NFC / gps ● b/g/n / ━ / ━

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

USB / hdmi-uitgang 3.1 / mini-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

Canon LP-E6N / 13,4 Wh / 
ca. 65 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwa-
terdicht

magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 136 x 98 x 84 mm

Gewicht body 672 g

MEETWAARDEN getest met  Canon RF 1.2/50

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

2298 / 2232 / 2179 / 
2095 / 1931 / 2011 lp/bh

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

1,3 / 1,3 / 1,3 / 
1,7 / 2,1 / 2,4 VN

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

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

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

80 / 80 / 81 / 
83 / 86 / 77%

Resolutie video bij lage ISO 1055 lp/bh

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

Inschakeltijd zonder autofocus 1,4 s

Seriesnelheid raw / jpeg 7,8 / 7,8 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 54 / 117

Aantal foto's (min. / max.) 340 / 690

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 370 / 730

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 82 
Uitrusting / bediening 86 
Snelheid 76
Videokwaliteit 82 

PUNTENTOTAAL 82

  Canon EOS R met RF 24–105mm f/4 | 95 mm (KB) | f/4 | 1/250 s | ISO 200

 Snelle autofocus, beeld-
kwaliteit, kwalitatieve 
behuizing met display 
aan de bovenkant

 De touchbar is een vloek 
en een zegen tegelijk, 
sterke crop bij video’s

Ben je geïnteresseerd in een 
EOS R, zoek er dan een twee-
dehands, want dat kan je veel 
geld besparen. Als je bereid 
bent om zo’n 500 euro meer 
uit te geven, dan is de gloed-
nieuwe EOS R6 een volledig 
vernieuwd en daardoor krachti-
ger alternatief.

“Uitstekend dslm-debuut 
van Canon met slechts 
een paar minpuntjes.”

C O N C L U S I EEind 2018 kwam Canon met zijn eer-
ste fullframe-dslm. De Canon EOS R 
voelde toen (en nu nog steeds) heer-
lijk vertrouwd vanaf de eerste minuut. 
Elke knopje zit precies daar waar je het 
verwacht en de bediening via het grote 
touchscreen is enorm intuïtief. De reso-
lutie van 30,1 megapixels van de inge-
bouwde sensor roept onmiddellijk her-
inneringen op aan de EOS 5D Mark IV. 
De beeldkwaliteit is dus klasse en ook 
de auto focus is heel betrouwbaar. Zelfs 
wanneer je met een adapter EF-lenzen 
gebruikt.

Krachtige lenzen, matige video’s
Hoewel de dslm bij het fotograferen 
met maximaal acht foto’s per seconde 
in CR3-formaat echt snel is, zien we wat 
zwakkere punten bij het filmen. Vooral 
de uitsnede is in de praktijk bijzonder 
vervelend. Verder heeft de Canon EOS 
R maar één sd-slot. Dat doet de con-
currentie beter. Het aanbod van RF- 
lenzen dat momenteel verkrijgbaar is, 
is daarentegen erg overtuigend. Eigen-
lijk gewoon het beste wat er momenteel 
beschikbaar is.

  Canon EOS R met RF 24–105mm f/4 | 95 mm (KB) | f/4 | 1/250 s | ISO 200  Canon EOS R met RF 24–105mm f/4 | 95 mm (KB) | f/4 | 1/250 s | ISO 200

De weergave van kleuren en huid-
tinten bevalt ons bij Canon altijd 
zeer goed. De EOS R is hierop geen 
uitzondering.

FULLFRAME CAMERA’S VERGELEKEN

Canon EOS R (ca. 1800 euro)

Eerste in zijn soort
De eerste fullframe-dslm van Canon was revolutionair en heeft nog 
altijd een vaste plek aan de top.
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Panasonic Lumix DC-S5
Prijs body (ca.) 1750 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6000 x 4000 pixels

E� ectieve pixels 24,0 miljoen

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

Lensvatting / crop-factor Leica L / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ●

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 
0,74-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0  / 1.842.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/16.000–60 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s

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

100–51.200 / 
50–204.800

Witbalans 4 presets / met kelvinniveaus

Fotoformaten JPEG, RAW, JPEG + RAW

Maximale videoresolutie 2160 / 60 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

USB / hdmi-uitgang 3.1 / hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

DMW-BLK22 / 15,8 Wh / 
ca. 90 euro

Materiaal behuizing / stof- en spatwa-
terdicht

magnesiumlegering / ●

Afmetingen (b x h x d) 133 x 97 x 82 mm

Gewicht body 714 g

MEETWAARDEN getest met  ━

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

1740 / 1712 / 1705 / 
1685 / 1681 / 1657 lp/bh

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

1,1 / 1,4 / 1,6 / 
2,1 / 2,5 / 2,6 VN

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

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

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

98 / 93 / 98 / 
96 / 97 / 97%

Resolutie video bij lage ISO 838 lp/bh

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

Inschakeltijd zonder autofocus 0,9 s

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

Aantal serieopnamen raw / jpeg onbeperkt / onbeperkt

Aantal foto's (min. / max.) 400 / 820

Aantal foto's in Live View (min. / max.) 370 / 750

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 82 
Uitrusting / bediening 94 
Snelheid 80 
Videokwaliteit 94 

PUNTENTOTAAL 88

Panasonic Lumix DC-S5 met L 20–60mm f/3.5–5.6 | 20 mm (KB) | f/8 | 1/250 s | ISO 100

 Uitstekende beeldpresta-
ties, professionele 
video-features 

 Gemiddelde burst- 
modus, autofocus soms 
een beetje traag 

Een echt alternatief voor de 
Lumix DC-S5 vinden we niet bij 
Panasonic, maar alleen omdat 
de compacte fullframe-dslm 
over de hele linie overtuigend 
presteert. Meer resolutie in de 
vorm van de DC-S1R, of nog 
meer videoprestaties met de 
DC-S1H, betekenen een aan-
zienlijke meerprijs.

“De Panasonic Lumix 
DC-S5 levert veel kracht 
voor video’s met hoge 
resolutie.”

C O N C L U S I EDe oudere fullframe-dslm’s van Panaso-
nic waren redelijk fors, maar bij de 
Lumix DC-S5 heeft de fabrikant geko-
zen voor een veel compacter uiterlijk 
en meer gebruiksvriendelijkheid. Aan 
de binnenkant zit de krachtige techniek 
van de Lumix DC-S1. De 24-megapixel 
sensor levert scherpe, gedetailleerde 
beelden en de uitstekende autofocus 
met DFD-technologie zorgt voor de 
juiste scherpte. Alleen de burst-modus 
blijft met zeven foto’s per seconde een 
beetje achter bij de hoge verwachtingen.

Videokracht
Voor filmers is er een complete uitrus-
ting: uhd-clips met maximaal 60 fps, 
4:2:2 kleursubsampling en 10-bit kleur-
diepte brengen de camera naar een 
professioneel niveau. In full-hd is zelfs 
180 fps mogelijk. Passend hierbij is de 
V-Log en V-Gamut, en een heleboel 
praktische video-features. Qua objec-
tieven is er in de tussentijd ook veel 
veranderd. Dankzij de samenwerking 
met Leica en Sigma, zijn er inmiddels 
veel hoogwaardige, maar ook betaalbare 
opties om uit te kiezen. En die trend 
stijgt snel.

Panasonic Lumix DC-S5 met L 20–60mm f/3.5–5.6 | 20 mm (KB) | f/8 | 1/250 s | ISO 100Panasonic Lumix DC-S5 met L 20–60mm f/3.5–5.6 | 20 mm (KB) | f/8 | 1/250 s | ISO 100

Net als zijn kleine zusjes uit de 
GH-serie is de DC-S5 uitstekend in 
het opnemen van bewegend beeld. 
Ook op de foto’s is maar weinig aan 
te merken.

FULLFRAME CAMERA’S VERGELEKEN

Panasonic Lumix DC-S5 (ca. 1750 euro)

Compact en krachtig
Als het gaat om prijs-prestatie kun je niet om deze dslm van Panasonic 
heen. Voor fi lmers vinden we de DC-S5 zelfs de beste keuze.
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