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IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Sony Alpha 7 IV
De Sony Alpha 7 IV heeft even op zich laten wachten, maar nu is dan toch het kleine broertje van de A7R IV ten 
tonele verschenen. De grote vraag: is upgraden vanaf je A7 III de moeite waard? Wij testten de camera zowel in 

het laboratorium als in de praktijk.

MENU
De menustructuur is volledig 
veranderd. Dankzij de logische 
sortering en verbeterde naamge-
ving vind je sneller wat je zoekt.

TOUCHSCREEN
 Het 3-inch touchscreen met 1,04 mil-
joen pixels kun je gebruiken tijdens 
het fotograferen, maar ook om door 
de menu’s te navigeren.VATTING

 Natuurlijk gebruikt Sony de E-mount, 
waarvoor inmiddels ruim 70 lenzen voor 
elke  opnamesituatie beschikbaar zijn.

ACCESSOIRES
 In de ISO-fl itsschoen zit een 
accessoire-interface, waarop 
je bijvoorbeeld Sony’s digi-
tale richtmicrofoon ECM-B1M 
kunt aansluiten.

SENSOR
 De resolutie van de BSI-sen-
sor bedraagt 33 megapixels. 
Een 5-assige beeldstabilisa-
tie compenseert trillingen.

Never change a winning team, moet 
Sony gedacht hebben bij het ont-
werpen van deze camera. Want de 

Sony Alpha-reeks, met het immer popu-
laire vlaggenschip Alpha 1 en de high-end 
Alpha 7R IV, staat al vele jaren aan de top. 
Maar het werd tijd om de Sony A7 III aan 
een grondige update te onderwerpen. Het 

resultaat is de Sony Alpha 7 IV, een all-
round-dslm die op veel punten een verbe-
tering is van zijn voorganger. Sony heeft 
in ieder geval goed gekeken naar de wish-
list van de huidige generatie A7 III-foto-
grafen. Een volledig draaibaar scherm, 
een menu dat via aanraking te bedienen is 
en een overzichtelijkere structuur heeft, 

een verbeterde ogen-AF die is uitgebreid 
voor vogels, een hogere resolutie en nog 
veel meer. De keuze is nu: welke camera 
stop je voor de komende vijf tot tien jaar 
in je cameratas? Daarvoor kijken we naar 
wat het nieuwe model ten opzichte van 
zijn voorganger te bieden heeft – en of de 
meerprijs de moeite waard is.
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ACCUDUUR
 De bekende NP-FZ100 accu met zijn grote 
capaciteit van 2280 mAh levert voldoende 
stroom voor ongeveer 700 foto’s. 

 De bekende NP-FZ100 accu met zijn grote 
capaciteit van 2280 mAh levert voldoende 
stroom voor ongeveer 700 foto’s. 

ZOEKER
 Met zo’n 3,7 miljoen pixels en een beeld-
frequentie van 120 fps heb je altijd een 
strak en helder zicht op je onderwerp. 

OPSLAG
 In de bovenste van de twee UHS-II-
slots kun je ook een CFexpress type 
A kaart kwijt.

Welkome veranderingen
Toen we de Sony Alpha 7 IV uit de doos 
 haalden en hem naast de A7 III legden, 
 vielen een aantal dingen meteen op. De 
 afmetingen en gewicht zijn nagenoeg 
 hetzelfde, maar aan de knoppen en wieltjes 
is een en ander veranderd. De opnameknop 
voor video’s is verhuisd van een onhan-
dig klein knopje op de achterkant naar een 
eigen, grote knop bovenop. En ook aan de 
draaiwieltjes zijn  wijzigingen doorgevoerd. 
Het  programmawieltje is nu als een soort 
bruids taart in twee  verdiepingen gesta-
peld. De onderste ring herbergt de video-
functies, de bovenste de foto functies. 

Bovendien kun je hier nu drie in plaats van 
twee custom memory- instellingen kwijt. 
En waar het  wieltje rechts bovenop eerst 
was  voor behouden aan de belichtingscom-
pensatie, is bij de A7 IV de belettering weg-
gehaald en kun je er via het menu nu ook 
andere functies aan  toewijzen. Een andere 
welkome  verandering in  vergelijking met 
de Alpha 7 III is het scherm aan de achter-
zijde. Ten eerste is die nu in elke denkbare 
richting te draaien. Dat is een enorme pré 
– voor fotografen, maar vooral ook voor 
filmers. Het goed  afleesbare 3-inch display 
heeft bovendien met 1,04  miljoen pixels 
een iets hogere resolutie.

Een ander groot pluspunt is dat het 
menu van de Alpha 7 IV behoorlijk op de 
schop is gegaan. Het is nu voorzien van 
de vormgeving van de Alpha 7S III, inclu-
sief volledige touch-bediening. Als je je de 
oude menustructuur moeizaam hebt eigen 
gemaakt, zul je erg snel je weg weten te 
vinden in het nieuwe menu. En beginners 
zullen dankzij de logischere indeling veel 
sneller hun weg vinden in de zeer uitge-
breide menu’s.

Tot slot heeft ook de elektronische zoe-
ker een upgrade gekregen. De resolutie 
hiervan is met zo’n 50 procent gestegen 
(nu circa 3,7 miljoen pixels), wat resulteert 
in een meer gedetailleerd beeld. De onaan-
trekkelijke kleurzwemen aan de randen van 
de voorganger zijn zo goed als verdwenen. 
De dekking van 100 procent en de vergro-
tingsfactor van 0,78 blijven onveranderd. 
De beeldfrequentie van de zoeker bedraagt 
120 fps. De lichte stijging van het stroom-
verbruik is goed voor een absoluut vloei-
ende weergave, zelfs bij snel bewegende 
onderwerpen.

Een volgende stap
Natuurlijk heeft ook de techniek de afge-
lopen jaren niet stilgestaan, waardoor de 
binnenkant van de Sony Alpha 7 IV bol 
staat van de nieuwe ontwikkelingen en 
technische hoogstandjes. En dan hebben 
we het processor. De fullframe BSI-beeld-

FLEXIBEL
 De zijdelingse ophan-
ging zorgt ervoor dat 
je het display altijd 
duidelijk kunt afl ezen. 
Ongeacht hoe je de 
camera vasthoudt.
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Bij de resolutiemeting en ook bij 
de weergave van details maakt de 
Sony Alpha 7 IV optimaal gebruik 
van de kracht van de hoge-resolutie 
sensor. Meer informatie in het kader.

  Sony Alpha 7 IV | 153 mm (KB) | f/4 | 1/400 s | ISO 100

TEST
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DE SONY ALPHA 7 IV IN 
LAB & PRAKTIJK
Ruis 
Zelfs bij ISO 6400 is er 
bij de Sony Alpha 7 IV 
in afdrukken nog maar 
 nauwelijks ruis zicht-
baar. En dat ondanks 
een hoge sensorreso-
lutie. Ingezoomd op de 
monitor krijg je zelfs bij 
ISO 3200 nog een mooi 
homogeen resultaat. 
Uitstekend en een echte 
upgrade ten opzichte 
van de toch al krachtige 
voorganger!  

  
Resolutie en details
In de resolutiemeting 
haalt deze systeem-
camera logischerwijs 
betere resultaten ten 
opzichte van zijn voor-
ganger, met 2200 lij-
nenparen per beeld-
hoogte (lp/bh) bij ISO 
100. Pas bij ISO 3200 
zakt de resolutie door 
de grens van 2000 lp/
bh. Top! Wat betreft de 
details ziet het er nog 
beter uit: hier zien we 
tot ISO 1600 waarden 
rond de 2000 lp/bh – 
een niveau dat verge-
lijkbaar is met de 7R II.

ISO 100 ISO 400 ISO 3200 ISO 12.800

chip heeft een resolutie van maar liefst 33 
megapixels (7008 x 4672 pixels). Dat is een 
stijging van ruim 30 procent ten opzichte 
van zijn voorganger (24,2 MP, 6000 x 4000 
pixels). Zowel in de praktijk als in het lab 
zorgt deze stijging voor duidelijk scherpere 
een meer gedetailleerde opnamen. En als 
de ruiswaarden van de Alpha 7 III al goed 
waren, vallen de waarden bij het nieuwe 
models zelfs nog beter uit!

De nieuwe A7 IV heeft trouwens het-
zelfde autofocussysteem als vlaggenschip 
Alpha A1. En dat houdt in dat je wordt ver-
wend met 759 fasedetectiepunten en 425 
contrastdetectiepunten. De focuspunten 
dekken ongeveer 94 procent van de sensor 
af, dus dat maakt het nog makkelijker om 
snel en doeltreffend scherp te stellen.

Zowel snelheid als nauwkeurigheid zijn 
ten opzichte van de uitstekende Alpha 7 

III iets verbeterd, maar de hoeveelheid 
AF-functies is aanzienlijk gegroeid. De 
AI-ondersteunde tracking herkent veel ver-
schillende onderwerpen en stelt betrouw-
baar scherp. De ogen-AF herkent nu nog 
meer verschillende dierensoorten en er is 
nu ook een aparte ogen-AF voor vogels.

Dat kwam goed van pas toen we de 
camera meenamen naar de dierentuin en 
we tussen de dichte begroeiing vogels en 
hagedisjes probeerden vast te leggen. De 
ogen-AF reageert razendsnel, zelfs onder 
matige lichtomstandigheden. 

Aan de burstmodus is wijzing gewij-
zigd. Net als de voorganger fotografeert 
de Alpha 7 IV tot 10 fps met focustracking 
en raw-ondersteuning. Het maximaal aan-
tal foto’s in de seriemodus is echter bijna 
onbeperkt. Het dubbele geheugenslot 
ondersteunt nu namelijk niet alleen UHS-II 

kaarten, maar in slot 1 kun je nu ook een 
CFexpress-kaart van het nieuwe type A 
kwijt. Het resultaat is dat het buffergeheu-
gen in het ergste geval toch tot stilstand 
komt, maar dan wel pas na meer dan 1000 
foto’s in een serie. Geweldig!

Voor hobbyfi lmers
Ook de videofunctie is verbeterd. Je kunt 
met de camera uhd-video’s met maxi-
maal 60 fps opnemen, ook al is die optie 
alleen beschikbaar in Super 35mm-modus 
(vergelijkbaar met een aps-c-crop). Zonder 
crop film je in uhd met maximaal 30 fps 
en in full-hd met 60 fps, maar dan met 7K 
oversampling, 4:2:2 kleur-subsampling en 
10-bit kleurdiepte. De maximale beeldfre-
quentie ligt bij 1920 x 1080 pixels op een 
soepele 120 fps. Dat is ideaal voor een zeer 
vloeiende slow motion, waar de camera in 
de S&Q-modus al intern voor kan zorgen. 
Vervelende rolling shutter-effecten bleven 
in onze test zonder meer binnen de perken. 
Eveneens een duidelijke verbetering ten 
opzichte van de voorganger! In de video-
modus vult focus mapping het bekende 
focus peaking aan en geeft het een betere 
visualisatie van de scherptediepte. De 
digitale accessoire-aansluiting en de vlakke 
beeldprofielen uit de Cine-camera’s van 
Sony verhogen de videoprestaties van de 
Alpha 7 IV nog verder. En dankzij een firm-
ware-update is streamen via usb inmiddels 
ook geen probleem meer.

Lastige conclusie
Er is geen twijfel over mogelijk dat de Sony 
Alpha 7 IV een zeer goede camera is. Maar 
dat is zijn directe voorganger ook! Dus als 
de prijs een belangrijk aankoopcriterium 
is, dan is de keuze nog niet zo eenvoudig. 
Wil je nu instappen in fullframe, dan biedt 

VRIJE KEUS
 Aan het wieltje 
op de rechter 
bovenkant (voor-
heen uitsluitend 
voor de belich-
tingscompen-
satie) kun je nu 
zelf een functie 
toewijzen.
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  Sony Alpha 7 IV | 169 mm (KB) | f/4 | 1/320 s | ISO 1600 

  Sony Alpha 7 IV | 150 mm (KB) | f/4 | 1/160 s | ISO 500
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Sony Alpha 7 IV Sony Alpha 7 III
Prijs body (ca.) 2800 euro 1850 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 7008 x 4672 pixels 6000 x 4000 pixels

E� ectieve pixels 32,7 miljoen 24,0 miljoen

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

Lensvatting / crop-factor Sony FE / 1-voudig Sony FE / 1-voudig

Beeldstabilisatie / lowpassfi lter ● / ● ● / ●

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar
kleinbeeld)

100 procent / 
0,78-voudig

100 procent / 
0,78-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.040.000 subpixels 3,0 inch / 921.600 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

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

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/250 s

ISO-bereik van / tot (zonder / met uitbrei-
ding)

100–51.200 / 
50–204.800

100–51.200 / 
50–204.800

Witbalans 3 presets / met kelvinniveaus 3 presets / met kelvinniveaus

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

Maximale videoresolutie 2160 / 60 p 2160 / 30 p

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Interne fl itser / richtgetal / fl itsschoen ━ / ━ / ━ ━ / ━ / ━

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

Opslagmedium 
(slot 1 / 2)

CFexpress, SDXC (UHS II) / 
SDXC

SDXC (UHS II) / SDXC

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

Microfoon- / kopftelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie / 
prijs (ca.)

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

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

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

Afmetingen (b x h x d) 131 x 96 x 80 mm 127 x 96 x 74 mm

Gewicht body 658 g 650 g

MEEETWAARDEN getest met  Sony FE 50 mm f/1,2 GM Zeiss Sonnar FE 35 mm f/2,8

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

2187 / 2101 / 2088 / 
2067 / 1975 / 1972 lp/bh

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

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

0,9 / 0,9 / 1,1 / 
1,2 / 1,4 / 1,5 VN

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

0,4 / 0,4 / 0,6 / 
0,6 / 0,7 / 0,8 VN

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

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

99 / 100 / 98 / 
96 / 92 / 91%

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

Resolutie video in lp/bh bij lage / hoge ISO 1203 lp/bh 1183 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 0,9 / 0,8 VN 1,0 / 0,7 VN

Inschakeltijd zonder autofocus 1,1 s 0,9 s

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

Aantal serieopnamen raw/ jpeg onbeperkt / onbeperkt 40 / 172

Aantal foto‘s (min. / max.) 360 / 660 430 / 920

Aantal foto‘s in Live View (min. / max.) 410 / 790 540 / 1.080

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 92 86 
Uitrusting / bediening 96 90 
Snelheid 84 84 
Videokwaliteit 94 92 

PUNTENTOTAAL 94 88

Prima prestaties op elk 
gebied, geweldige beeld-
kwaliteit, snel geheugenslot, 
uitstekende autofocus

 Gemiddelde seriesnelheid, 
camera is een stuk duurder 
dan zijn eveneens sterke 
voorganger

De Sony Alpha 7 IV is een uitste-
kende camera die op bijna alle 
fronten zijn directe concurrenten 
de baas is en ten opzichte van de 
Alpha 7 III veel verbeteringen heeft 
ondergaan. Maar ... de prijs is in 
vergelijking met zijn eveneens uit-
stekende voorganger fors geste-
gen. Overweeg je over te stappen, 
dan moet je dus eerst goed over-
wegen of je de nieuwste functies 
echt nodig hebt. Is je budget niet 
al te groot, dan heb je aan de A7 III 
(en misschien zelfs aan de A7 II) 
ook al een prima camera.

  
“Uitstekende allround-
systeem camera met een 
gestegen prijskaartje.”

C O N C L U S I E

de Sony Alpha 7 IV momenteel het sterkste 
totaalpakket voor een goede prijs. Maar 
als je budget wat krapper is en je ook nog 
geld over wilt houden om één of twee extra 
lenzen aan te schaffen, dan is het zeker 
de moeite waard om naar zijn voorganger 
te kijken. Het verschil in prijs is namelijk 
zo’n 1000 euro, dus daar heb je heel wat 
spannende lensopties voor. Wil je je camera 
nog beter kunnen customizen, kun je niet 
zonder het volledig draaibare scherm en 
vind je de hogere resolutie belangrijk, dan is 
de A7 IV jouw camera.
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