
N a meer dan vijf jaar is de nieuwste 
telg uit de Lumix-GH-familie gear-
riveerd, de GH6. Dit toestel biedt 

diverse verbeteringen en vernieuwingen ten 
opzichte van de GH5. De resolutie is verhoogd 

van 20 naar 25 megapixel en dat zorgt voor 
een uitgebreide keuze aan krachtige video-
modi. Een hoogtepunt is het grote aanbod 
standaardformaten met HEVC-codec (H.256), 
waaronder 4K/30p met 60 Mbps. En als je 

daar nog niet genoeg aan hebt, dan is er altijd 
nog Apple ProRes (422 HQ of 422) met een 
resolutie van 5.7K. Deze wordt later via een 
fi rmware-update nog verbeterd en ook met 4K 
en Full-HD beschikbaar gemaakt. Tevens aan 

IN LAB & PRAKTIJK GETESTIN LAB & PRAKTIJK GETEST

MICRO-FOUR-
THIRDS-SENSOR
Door de MFT-CMOS-
sensor van de Lumix 
GH6 ligt de cropfactor 
van de dslm op 2. 

Met de Lumix GH6 brengt Panasonic een echte videospecialist op de markt. 
Gelukkig heeft hij ook voor fotografen veel in zijn mars.

Panasonic 
Lumix GH6
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Deze gekleurde zandrotsen zijn 
een fotografi sche uitdaging.  
Perfecte omstandigheden dus 
voor onze test van de GH6.

De 25,2-megapixel live MOS-sensor maakt 
haarscherpe foto’s en video’s. De laatste in 
4K/120p, 5.7K/ 60p, Apple ProRes HQ en meer.
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Resolutie en 
details
In ons testlab kon de 
nieuw ontwikkelde 
25,2-megapixel Live 
MOS-sensor laten 
zien waartoe hij in 
staat is. Het resultaat: 
zeer scherpe beel-
den, vooral bij lage 
ISO-waarden. Maar, 
zoals de opnamen 
links laten zien, zelfs 
bij opnamen tot ISO 
12.800 is het resultaat 
respectabel. Pas vanaf 
ISO 25.600 neemt de 
ruis zichtbaar toe. Een 
sterk staaltje!

D E  L U M I X  G H 6  I N  H E T  L A B

boord: 4K met 120p, 5.7K met 60p in 10 bit of 
300 fps. En dat alles met een ongelimiteerde 
opnametijd. Om dit laatste zonder overver-
hitting te laten gebeuren, heeft de GH6 achter 
de ventilator twee koelsleuven die de camera 
koelen, indien nodig. Tijdens onze test was 
dat overigens niet nodig. De dslm fi lmde in 
4K/60p zonder te hoeven koelen. De toevoer 
van koele lucht is alleen nodig bij lange opna-
mes in een zeer warme omgeving.

Fotografi sch comfort
Ook als je meer gericht bent op fotografe-
ren dan fi lmen, word je met de vele moge-
lijkheden van de GH6 verwend. Zoals we van 
Panasonic gewend zijn zit ook het nieuwste 
model vol met allerlei technische aardighe-
den. Uiteraard is het eigen autofocussysyteem 
Depth-from-Defocus van de partij en bleek 
tijdens onze test snel en doeltreff end te zijn. 
Concurrenten die gebruik maken van fase-
detectie-AF hebben weliswaar een streepje 
voor maar in de praktijk vallen de verschillen 
erg mee.

Op het gebied van serieopnames is de 
GH6 ook lekker snel. Hij behaalt maximaal 
75 bps, maar dat is zonder focus tracking en 

ISO 100 ISO 6400 ISO 12.800 ISO 25.600

Het display kan worden gedraaid en gekanteld, de elektronische zoeker is helder en scherp.
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VOORGANGER
Panasonic Lumix 
GH6

Panasonic Lumix 
GH5 II

Prijs body (ca.) 2200 euro 1600 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5776 x 4336 pixels 5184 x 3888 pixels

E� ectieve pixels 25,0 miljoen 20,2 miljoen

Sensor (type / grootte) MOS / 17,3 x 13,0 mm NMOS / 17,3 x 13,0 mm

Lensvatting / cropfactor Micro Four Thirds / 2-voudig Micro Four Thirds / 2-voudig

Beeldstabilisatie / compensatie ● / 7,5 EV ● / 6,5 EV

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 3,0 inch / 1.843.200 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/32.000–60 s / ● 1/16.000–60 s / ●

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/250 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 100–25.600 / 50–25.600 200–25.600 / 100–25.600

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

Seriensnelheid
(max. / met AF-C / met AF-S)

75 / 8 / 75
beelden per seconde

60 / 9 / 12
beelden per seconde

Maximale videoresolutie / slow-motion 4320 (30p) / 2160 (120 fps) 3744 (30p) / 1080 (180 fps)

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

● / ● / 
● / ●

● / ● / 
● / ●

Video: raw / vlak beeldprofi el /
beeldstabilisatie

━ / V-Log / 
sensor

━ / V-Log L / 
sensor

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● / ● ● / ●

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

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

USB / hdmi-uitgang 3.2 / hdmi 3.1 / hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ● ● / ●

Accu / energie DMW-BLK22 / 15,8 Wh DMW-BLK22 / 15,8 Wh

Stof- en spatwaterdicht ● ●

Afmetingen (b x h x d) 138 x 100 x 100 mm 139 x 98 x 87 mm

Gewicht body 823 g 727 g

MEETWAARDEN getest met  Leica DG Nocticron 42,5 mm f/1.2 Leica DG Nocticron 42,5 mm f/1.2

Resolutie 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

2064 / 2060 / 2009 / 1889 / 
1768 / 1591 / 1481 lp/bh

1813 / 1798 / 1762 / 1713 / 
1642 / 1592 / 1505 lp/bh

Waarneembare scherpte op het beeld-
scherm (vMTF1) 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

80 / 80 / 79 / 74 /
71 / 65 / 59%

89 / 94 / 90 / 83 /
77 / 67 / 59%

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm  
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

1,1 / 1,4 / 1,8 / 2,1 / 
2,2 / 2,6 / 3,4 VN

1,2 / 1,2 / 1,4 / 1,5 / 
1,7 / 2,2 / 2,8 VN

Ruis in Visual Noise in print 
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,1 / 
1,1 / 1,5 / 1,9 VN

0,8 / 0,8 / 0,9 / 0,9 / 
1,1 / 1,2 / 1,7 VN

Detailweergave in %  
bij ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

98 / 95 / 93 / 91 / 
84 / 79 / 79%

92 / 93 / 87 / 79 / 
78 / 81 / 88%

Resolutie video bij lage ISO 1868 lp/bh 1555 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm 0,9 / 0,7 VN 1,5 / 0,9 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 74,8 / 74,8 bps 11,8 / 12 bps

Aantal serieopnamen raw / jpeg 200 / 200 onbeperkt / onbeperkt 

Aantal foto’s zoeker (min. / max.) 300 / 600 320 / 650

Aantal foto’s Live View (min. / max.) 280 / 540 320 / 640

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 86 86 
Uitrusting / bediening 96 96 
Snelheid 92 72 
Videokwaliteit 100 96 

PUNTENTOTAAL 92 92

Uitgebreide videomodi, 
beeldstabilisator (7.5 EV), 
fl exibel draai- en kanteldis-
play, heldere elektronische-
zoeker

 Serieopnamesnelheid incl. 
scherpstelling slechts 8 fps, 
beperkt tot 90 opnamen 
zonder AF-C 

Met de Lumix GH6 heeft  Panasonic 
een echte topper gemaakt. De dslm 
is op alle gebieden geoptimaliseerd 
en is een zeer interessante optie 
voor fi lmers, mits je een snelle CFEx-
press-kaart hebt. Alleen hiermee 
kan deze camera al zijn kwaliteiten 
inzetten. Bonuspunten zijn er voor de 
allround uitrusting en de krachtige 
beeldstabilisator.

“De Lumix GH6 is niet 
alleen voor filmers een 
echte hit.”

C O N C L U S I E

met slechts maximaal negentig opnames per 
keer. Bovendien zijn tot 14 fps op de hoogste 
resolutie en maximaal 95 opgeslagen foto’s en 
acht beelden per seconde met AF-C haalbaar.

Het draai- en zwenkbare 3-inch display 
(1.840.000 pixels), de scherpe en heldere 
elektronische zoeker (3.680.000 pixels) en 
de goede hanteerbaarheid door de verzon-
ken greep zijn zeer aangenaam. Dit zorgt voor 
comfortabel en langdurig fotoplezier. Over 
uithoudingsvermogen gesproken: wat de bat-
terij betreft, kan de Lumix GH6 volgens de 
CIPA-normen tot 360 opnamen maken. In 
het dagelijks gebruik moet deze waarde ech-
ter aanzienlijk hoger zijn. Bovendien kan de 
camera ook onderweg via USB-C worden 
opgeladen met een powerbank of iets derge-
lijks.

De toch al sterke prestaties van de dslm 
worden gecompleteerd door de gestabili-
seerde sensor, die in de praktijk ongeveer 7,5 
stops kan compenseren. Een topwaarde die 
merkbaar wordt in situaties met weinig licht. 
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