
IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Fujifi lm GFX 50S II 
De topmodellen van Fujifi lm zijn groot, zwaar en duur. Vooroordelen waar de fabrikant voor eens en altijd een 

einde aan wil maken. We hebben de meest betaalbare middenformaat-dslm eens onder de loep genomen.   

L ange tijd werden midden formaat-
camera's vooral op veilige plek-
ken gebruikt, bijvoorbeeld in een 

fotostudio. Een grote sensor heeft ruimte 
nodig, dus dingen als draagbaarheid en 
gebruiksgemak waren bij dergelijke came-
ra's ondergeschikt aan de beeldkwaliteit. 
In 2017 pakte Fujifilm het iets anders 
aan, met het eerste model van de nieuwe 

GFX-serie. Overtuigd door de prestaties 
van zijn APS-C-systemen ging de fabri-
kant in tegen de opkomende trend naar 
full frame-sensoren en richtte zich op het 
prestigieuze middenformaat. Het gebruik 
van de spiegelloze technologie resulteerde 
in spannende camera's die qua vorm factor 
prima konden concurreren met hun full-
frame rivalen. Fujifilm richtte zich op de 

uitstekende beeldkwaliteit. En met succes. 
Zelfs vandaag de dag, zo’n vijf jaar na de 
introductie, bepalen de GFX-camera's nog 
steeds de norm voor resolutie en details in 
onze toplijsten. 

In principe kun je kiezen tussen twee 
sensoren in het GFX-systeem, die een grote 
rol spelen in de naamgeving van de model-
len. De GFX 50S uit 2017 en de GFX 50R uit

STABIEL
 De grootste highlight in de behuizing 
van de dslm is de uitstekende beeld-
stabilisatie. In de praktijk is een tole-
rantie van vier tot vijf stops mogelijk. 

OBJECTIEVEN
 Een van de sterkste punten van het GFX- 
systeem zijn de uitstekende lenzen. Er zijn 
momenteel bijna 20 modellen beschikbaar.

HANDZAAM
 De meeste fullframe dslm’s zijn kleiner en lich-
ter dan de GFX 50S II. Toch was een midden-
formaat-camera nog nooit zo draagbaar. 

HELDER
 De elektronische zoeker geeft 
onderwerpen gedetailleerd weer. 
Bij het scherpstellen is af en toe 
een lichte fl ikkering te zien.

DIRECT
 Op het grote 
moduswieltje 
kun je tot zes 
con fi guraties 
opslaan. Erg 
praktisch.
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We waren onder de indruk van de 
beeldstabilisatie. Zelfs vanuit de 
hand zijn zeer lange sluitertijden 
mogelijk.

  Fujifi lm GFX 50S II met GF 35–70mm | 28 mm (KB) | f/4.5 | 1 s | ISO 3200

2018 hebben een beeldchip van ongeveer 
50 megapixel. De GFX 100 en de onlangs 
uit gebrachte, aanzienlijk slankere GFX 
100S hebben een resolutie van zo‘n 100 
mega pixel. Met dit laatstgenoemde model 
is  Fujifilm er eindelijk in geslaagd om de 
 krachtige sensor gemakkelijk bruikbaar te 
maken voor alledaagse fotografie. Want 

hoewel de Fujifilm GFX 100 nog steeds erg 
lomp, zwaar en onhandzaam was vanwege 
de geïntegreerde handgreep in portret-
formaat en een heel behoorlijk gewicht 
van 1,5 kilogram (let op, zonder objec-
tief!), was de GFX 100S juist gebaseerd op 
zijn voorgangers die zijn voorzien van een 
50-megapixelsensor.

Eén body, veel mogelijkheden
Het nieuwste model uit de GVX-reeks volgt 
dezelfde weg en heeft een bijna ongewij-
zigde body in vergelijking met de GFX 
100S. Voor iedereen die tot nog toe weinig 
of geen ervaring heeft met middenformaat 
camera’s, volgt hier een korte samenvat-
ting: zonder objectief weegt de dslm onge-

DISPLAY
 Het 3,2 inch touchscreen werkt duidelijk 
en zonder vertraging. Scherpstellen via het 
touchscreen zorgt met de ogen-AF voor de 
juiste scherpte.

OPSLAG
 Er zijn twee geheugenslots voor sd-kaarten 
met de UHS-II standaard. Vanwege de lang-
zame serie-modus is er ook niet meer nodig.

BEDIENING
 De bediening is zeer intuïtief. Dat komt 
groten deels door de opgeruimde knoppen-
indeling en duidelijke menustructuur.

2018 hebben een beeldchip van ongeveer 
50 megapixel. De GFX 100 en de onlangs 
uit gebrachte, aanzienlijk slankere GFX 
100S hebben een resolutie van zo‘n 100 

hoewel de Fujifilm GFX 100 nog steeds erg 
lomp, zwaar en onhandzaam was vanwege 
de geïntegreerde handgreep in portret-
formaat en een heel behoorlijk gewicht 
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Ruis 
Wanneer je foto’s van 
de GFX 50S II afdrukt, 
treedt er pas bij ISO 
12.800 echt storende 
ruis op. Zeer indruk-
wekkend. In de vergrote 
weergave op de monitor 
zien we de eerste sto-
rende pixels al op ISO 
3200, maar het gelijk-
matige patroon zorgt 
ervoor dat dit niet in 
negatieve zin opvalt.

  
Resolutie en details
Tot en met ISO 800 
staan de beelden van 
de dslm vol met fi jne 
details en stralen met 
een hoge resolutie van 
zo’n 3000 lijnenparen 
per beeldhoogte (lp/
bh). Bij hogere ISO- 
waarden dalen de mee-
tresultaten zichtbaar, 
maar met het blote oog 
blijven ze er mooi uit-
zien. Een  verschil met 
de zeer krachtige voor-
ganger wordt pas bij 
hoge ISO-waarden echt 
 duidelijk. De afname ligt 
dan rond de tien pro-
cent.

ISO 100 ISO 400 ISO 1600 ISO 6400

veer 900 gram. Een acceptabel gewicht 
dat ook op langere fototours goed te han-
teren is. Naast de hoofdschakelaar en de 
ontspanknop neemt het praktische extra 
display het grootste deel van de boven-
kant van de camera in. Links naast de grote 
elektronische zoeker (met een diagonaal 
van 0,5 inch, een resolutie van 3,7 miljoen 
pixels en een vergrotingsfactor van 0,77) 
zit het klassieke moduswieltje en de scha-
kelaar voor de videomodus. In vergelijking 
met de bediening van andere fabrikanten 
verdient de Fujifilm GFX 50S II wat ons 
betreft wel wat meer dan het predicaat 
‘opgeruimd’.

Hetzelfde geldt voor de achterkant van 
de camera. In het midden vind je het grote 
3,2-inch touchscreen met 2,36 miljoen 
pixels. Het scherm kan naar boven en naar 
beneden, en zo‘n 45 graden zijwaarts wor-
den gekanteld. Dat is een solide, zo niet de 
best mogelijke, oplossing. Directe knoppen 
voor beeldweergave, het (snel)menu en 
een gemakkelijk te hanteren focus- joystick 
zijn heel gemakkelijk bereikbaar. Voor het 
aansluiten van randapparatuur is er een 
micro-hdmi en een usb-C poort aan de 
linkerkant, afgesloten met klepjes. Deze 
worden vergezeld door een microfoon- en 
hoofdtelefoonaansluiting, en een aanslui-
ting voor een bedrade afstandsbediening. 
Twee snelle UHS-II slots voor sd-kaarten 
zorgen daarnaast voor de opslag van de 
beelden. De GFX 50S II maakt gebruik van 
de krachtige NP-W235 accu, die een capa-
citeit heeft van 2200 mAh. Dat was in onze 
test voldoende stroom voor ongeveer zes-
honderd foto‘s. Zeer goed. De bediening en 
het dagelijks gebruik van de camera is dus 
dik in orde.

Geen verandering
Een blik onder de motorkap is daaren-
tegen wat meer ontnuchterend, met één 
grote, maar belangrijke uitzondering: de 
GFX 50S II is grotendeels gebaseerd op de 
beproefde techniek van zijn bijna vijf jaar 
oude voorganger, de GFX 50S. Voor de dui-
delijkheid: zelfs vandaag de dag staat dit 
eerste model nog steeds bovenaan in onze 
top lijsten als het gaat om de beeldkwa-
liteit. Een waarde die de GFX 50S II niet 
helemaal kan  evenaren, vanwege de nieuwe 
optische beeldstabilisatie. Aan de ene 
kant verliest de middenformaat dslm in 
bijna elke situatie een paar lijnenparen ten 
opzichte van zijn krachtige voorganger. Dit 
verschil is meetbaar over het hele ISO-be-
reik, maar met het blote oog alleen 

AANSLUITINGEN
 Er zijn aansluitingen voor microfoon en 
hoofdtelefoon aanwezig, maar die zul je 
waarschijnlijk maar zelden gebruiken. 

zicht   baar bij zeer hoge ISO-waarden. Aan 
de andere kant heeft de beeldstabilisatie in 
de praktijk verschillende voordelen, die het 
verschil in resolutie uiteindelijk weer com-
penseren. Hoewel de camera in de zoge-
naamde Multishot-modus dankzij de auto-
matische sensorverschuiving beelden met 
een ongelooflijke tweehonderd megapixel 
levert, is het de uitstekende beeldstabili-
satie waar we uit eindelijk toch het meest 
van onder de indruk waren. We konden 
met een sluiter tijd van rond een seconde 
nog prima scherpe foto’s schieten vanuit 
de hand. Dat is  fantastisch! Als alternatief 
verlagen we de ISO-waarde bij het fotogra-
feren bij slechte licht omstandigheden, en 
reduceren zo de  storende ruis.
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VOORGANGER

Fujifi lm GFX 50S II Fujifi lm GFX 50S
Prijs body (ca.) 4000 euro 3800 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 8256 x 6192 pixels 8256 x 6192 pixels

E� ectieve pixels 51,1 miljoen 51,1 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 43,8 x 32,9 mm CMOS / 43,8 x 32,9 mm

Lensvatting / crop-factor Fujifilm G / 0,79-voudig Fujifilm G / 0,79-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ━ ━ / ━

Zoeker (soort) Elektronisch Elektronisch

Dekking zoekerbeeld / 
vergroting (naar kleinbeeld)

100 procent / 
0,77-voudig

100 procent / 
0,85-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,2 inch / 2.360.000 subpixels 3,2 inch / 2.360.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/16.000–30 s / ● 1/16.000–4 s / ●

Kortste fl itstijd 1/125 s 1/125 s

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

100–12.800 / 
50–102.400

100–12.800 / 
50–102.400

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvinniveaus

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

Maximale videoresolutie 1080 / 30 p 1080 / 30 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 (UHS II) SDXC (UHS II) / SDXC

USB / hdmi-uitgang 3.2 / micro-hdmi 3.0 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

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

NP-T125 / 13,5 Wh / 
ca. 140 euro

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

Afmetingen (b x h x d) 150 x 104 x 87 mm 148 x 94 x 91 mm

Gewicht body 900 g 825 g

MEETWAARDEN getest met  Fujifilm GF 2.8/63 Fujifilm 2.8/63 GF

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

3027 / 3030 / 2903 / 
2840 / 2792 / 2768 lp/bh

3081 / 3060 / 2950 / 
2936 / 2935 / 2930 lp/bh

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

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

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

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

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

0,7 / 0,8 / 0,9 / 
1,1 / 1,0 / 1,4 VN

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

86 / 85 / 87 / 
83 / 83 / 82%

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

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

Inschakeltijd zonder autofocus 0,8 s 1,1 s

Seriesnelheid raw / jpeg 2,9 / 2,9 foto's/s 3 / 3 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 8 / onbeperkt 13 / onbeperkt

Aantal foto‘s (min. / max.) 300 / 590 280 / 560

Aantal foto‘s in Live View (min. / max.) 260 / 510 270 / 540

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 98 100 
Uitrusting / bediening 92 86 
Snelheid 66 62 
Videokwaliteit 68 56 

PUNTENTOTAAL 90 86

 Uitstekende beeldstabilisa-
tie, zeer goede beeldkwali-
teit, weinig ruis, geweldige 
ergonomie 

 Trage serie-modus, teleur-
stellende videomodus, het 
grote lenzenaanbod is nog 
erg duur

De middenformaat dslm is geen 
sportcamera, maar probeert dat 
ook niet te zijn. Het is helaas ook 
geen echte videocamera. Maar als 
je de camera gebruikt voor alle-
daagse fotografi e, zul je onder de 
indruk zijn van de GFX 50S II. Rijke 
details en een uitstekende beeld-
kwaliteit compenseren de eerder 
genoemde tekortkomingen. En dat 
alles voor een prijs die vergeleken 
met de steeds duurder wordende 
fullframe systeemcamera’s bijzon-
der aantrekkelijk is.  

“Eerste keuze voor foto-
grafen die gericht zijn op 
details.”

C O N C L U S I E

PREVIEW
 Het scherm kan zo’n 45 graden zijwaarts 
worden geklapt. Een andere, zijdelingse 
ophanging zou nog voor wat meer fl exibi-
liteit hebben gezorgd.
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