
LAB- EN PRAKTIJKTEST

Ricoh GR IIIx
Krachtige beelden ontstaan in de meest uiteenlopende situaties. Maar alleen wanneer je de camera altijd paraat 

hebt, kun je feilloos de mooiste momenten vastleggen. Ricoh levert het juiste gereedschap voor deze klus.

Bij straatfotografie gaat het er in een 
notendop om alledaagse situaties in 
hun volle en soms bizarre schoon-

heid vast te leggen. Een kleine, lichte en 
onopvallende camera is dan ongetwijfeld 
de beste keuze. Maar dat geldt ook voor 

veel gelegenheidsfotografen. Die weten 
de kenmerken van zo‘n camera te waar-
deren, getuige de bekende uitspraak: ‘De 
beste camera is de camera die je altijd bij 
je hebt’. Ricoh richt zich met de GR-serie 
op deze fotografen. De compactcamera‘s 

Beeldkwaliteit: Tot 
en met ISO 3200 ligt 
de resolutie van de GR 
IIIx in het midden van 
het beeld boven de 
grens van 1800 lijnen-
paren per beeldhoogte 
(lp/bh). Een uitste-
kende prestatie. De 
daling aan de randen 
ligt rond de 200 lp/bh. 
Ook erg goed. Ruisvor-
ming heeft de camera 
goed onder controle. 
Storende pixels ver-
schijnen vanaf ISO

      800, maar pas vanaf 
      ISO 1600 doen ze echt
      a� reuk aan het beeld.

D E  R I C O H  G R  I I I x  I N  H E T  L A B

DISPLAY
 Het grote touchscreen van 3-inch is goed 
afl eesbaar, zelfs in direct zonlicht. Het zit 
alleen stevig geïntegreerd in de behuizing. 

COMPACT & LICHT
 Met zijn lichte gewicht en handzame afmetin-
gen draag je de GR IIIx altijd bij je. Maar je moet 
concessies doen als het gaat om de functies.

beloven een maximale beeldkwaliteit in de 
kleinst mogelijke behuizing en dat voor een 
betaalbare prijs. Is dit de perfecte combi-
natie?

Camera met cultstatus
De Ricoh GR III beviel ons eerder ook al 
goed. In directe vergelijking met de con-
currentie scoort de camera vooral qua 
prijs. De compactcamera kost immers nog 
geen 1000 euro. De fabrikant komt nu met 
een nieuw model, met een paar kleine maar 
fijne veranderingen.

De technische basis en ook de behui-
zing van polycarbonaat die zo’n 250 gram 
weegt, blijven grotendeels ongewijzigd. 
De grootste verandering zit in de geïnte-
greerde lens. De brandpuntsafstand van 28 
mm op de GR III is op de GR IIIx 40 mm. 
Het diafragma blijft met f/2.8 ongewijzigd. 
De beeldhoek is iets smaller en de lens is 
nu ook uitgerust met een ND-filter, die het 
beeld twee stops donkerder maakt als dat 
nodig is. Dat is vooral praktisch wanneer 
je fotografeert bij veel omgevingslicht, of 
langere sluitertijden. De 3-assige beeldsta-
bilisatie is er nog steeds en compenseert 
trillingen op een betrouwbare manier.

De camera heeft nog steeds een APS-C 
sensor met 24 megapixel. De beeld kwaliteit 
van de beeldchip presteert op een verge-
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C O M PAC TC A M E R A



 Klein, handzaam en licht, 
geweldige beeldkwali-
teit, ogen- en gezichts-
herkenning 

 Video’s alleen in full-hd, 
matige accuduur, display 
niet uitklapbaar

Het meest aantrekkelijke van 
de Ricoh GR IIIx is zijn relatief 
lage prijs, daar is geen twijfel 
over mogelijk. Daarbij is de 
beeldkwaliteit van de compact-
camera zonder meer uitste-
kend. Voor toekomstige model-
len zouden we nog steeds 
graag een opklapbaar scherm 
zien en ook krachtigere vide-
ofuncties.

“Kleine camera met veel 
potentie die met gemak 
in je broekzak past.”

C O N C L U S I E

Ricoh GR IIIx
Prijs (ca.)  € 1000

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6000 x 4000 pixels

E� ectieve pixels 24 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / APS-C

Beeldstabilisatie Objectief

Zoeker /
fl itser / fl itsschoen

━ / ━ / ●

Display (grootte /
resolutie)

3,0 inch / 
1.037.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ━

Optische zoom 1-voudig

Brandpuntsafstand (kleinbeeld) 40 mm

Lichtsterkte objectief f/2.8

Belichtingsmodi P/A/S/M ● / ● / ● / ●

Sluitertijd / bulb 30–1/4000 s / ●

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 100–102.400 / 100–102.400

Fotoformaten RAW+JPEG

Videoresolutie 1080/60p

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

━ / ━ / 
● / ━ / ━

Wifi  / NFC / gps / Bluetooth ● (b/g/n) / ━ / ━ / ●

Opslagmedium SDXC

USB / hdmi Type C / ━

Opladen via usb ●

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ━ / ━

Accu / prijs (ca.) DB-110 / 50 euro

Afgedicht / waterdicht ━ /  ━

Afmetingen / gewicht 110 x 62 x 36  mm / 259 g

MEETWAARDEN

Resolutie in groothoek 
(centrum / hoeken) ISO min.,
ISO 400,
ISO 800,
ISO 1600

1966 / 1919 lp/bh
1965 / 1874 lp/bh
1763 / 1731 lp/bh
1737 / 1640 lp/bh

Resolutie in zoom
(centrum / hoeken) ISO min ━ / ━ lp/bh

Ruis in Visual Noise op de monitor bij
ISO min. / 400 / 800 / 1600 1,5 / 1,9 / 2,3 / 2,8 VN

Ruis in Visual Noise in print bij
ISO min. / 400 / 800 / 1600 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 VN

Detailweergave bij
ISO min. / 400 / 800 / 1600 90 / 91 / 86 / 83%

Vertekening
(groothoek / zoom) 0,21 / -%

Vignettering
(groothoek / zoom) 0,74 / - stops

Chromatische aberratie
(groothoek / zoom) 0,3 / - pixels

Inschakeltijd (tot eerste foto) 0,9 s

Ontspanvertraging met 
autofocus (groothoek / zoom) 0,45 / 0,45 s

Tijd tussen twee foto‘s 0,5 s

Gemiddelde accuduur 200 foto's / 
77 videominuten

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 92 
Uitrusting / bediening 80 
Snelheid 94 

PUNTENTOTAAL 88

lijkbaar hoog niveau als die van de GR 
III. Meer hierover lees je in het kader. 
De autofocus is daarnaast uitgebreid 
met ogen- en gezichtsherkenning. De 
reactiesnelheid en nauwkeurigheid blij-
ven onveranderd goed, ook al was hier 
misschien nog wel wat ruimte voor ver-
betering.

Focus op het belangrijkste  
We zijn ook erg gecharmeerd van de 
uitgebreide beeldbesturingsfuncties. 
De software simuleert de eigenschap-
pen van oude analoge films en zorgt 
voor foto’s met een eigen look. In ver-
gelijking met het zustermodel vinden 
we meer opties. De raw-verwerking 
in de camera blijft onaangeroerd. Een 
nieuwe functie die door middel van een 
firmware-update beschikbaar komt, is 
ook erg praktisch: de DOF-prioriteit in 
het programma zorgt ervoor dat bij de 
belichtingsmeting de kleinst mogelijke 
diafragma-instelling wordt gebruikt. Bij 
de GR IIIx komt dat neer op f/11. Deze 
truc zorgt voor een maximale scherp-
tediepte wanneer je fotografeert vanuit 
de hand.
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