
VIDEOKRACHT
De X-T30 II is gericht op 
video en moet daardoor 
aantrekkelijker zijn voor 
fi lmers en streamers.

RETRO-LOOK
 De X-T30 II blijft trouw 
aan het typische Fujifi lm- 
uiterlijk met metaal en 
alle bedieningsknoppen.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Fujifi lm X-T30 II
Met de X-T30 II brengt Fujifi lm een nieuwe versie uit van zijn populaire retro instapcamera voor het X-systeem. 

Maar wat is er eigenlijk veranderd? We namen de camera onder de loep.   

M et de X-T30 II brengt Fujifilm 
een licht herziene versie van de 
populaire instapcamera op de 

markt, terwijl de foto-industrie reikhalzend 
uitkeek naar een X-T40. Maar de X-T30 II 
past heel goed omdat de retro-specialis-
ten maar weinig veranderd hebben aan de 

camera. Op het eerste gezicht zie je aan 
de body zelfs helemaal geen verandering. 
De Fujifilm X-T30 II meet nog steeds 118 
bij 83 millimeter en is met 178 gram zelfs 
vijf gram lichter dan zijn voorganger. Maar 
ook wat betreft de fotofuncties is er niet 
zoveel veranderd. Nieuwe functies zijn de 

 praktische touch-focus en focustracking. 
De sensor is de 26,1 megapixel X-Trans 
CMOS van de X-T4 en ook de beproefde 
X-processor 4 vinden we in de X-T30 II 
terug. Op andere punten is de camera zelfs 
afgeslankt. Zo is de maximale sluitertijd 
van dertig seconden van de voorganger 
gereduceerd tot een maximum van twee 
seconden. Daardoor zul je af en toe de 
bulb-modus moeten gebruiken.

Aan de binnenkant ziet het er wel wat 
anders uit. Volgens Fujifilm maak je met 
een volle accu 390 foto’s. Dat zijn er tien 
meer dan zijn voorganger. We kwamen tot 
een minimum van 340 en een maximum 
van 650 beelden. Dat is aanzienlijk meer 
dan de minimaal 270 en maximaal 570 
foto’s van de X-T30. De X-T30 II gebruikt 
dezelfde accu (NP-W126S, ca. 45 euro). In 
Live View komt de nieuwe Fujifilm echter 
niet verder dan 540 opnamen, wat er dertig 
minder zijn dan de voorganger. De verkla-
ring hiervoor is eenvoudig: de II heeft een 
scherm met een veel hogere resolutie, te 
weten 1.620.000 subpixels.

Voor de rest is de Fujifilm X-T30 II wat 
fotofuncties betreft in de kern hetzelfde 
gebleven. Dit merkten we ook in het lab. 
We constateerden bij hogere ISO-waarden 
(6400 en 12.800) op de II zelfs iets meer 
ruis. In dit bereik gaat de detailweergave 
ook iets naar beneden. Bij ISO 6400 haalt 

ISO 160 ISO 800 ISO 3200 ISO 12.800

Resolutie & details
De grootte van de 
sensor is niet veel 
veranderd, dus we 
meten ook niet veel 
verschillen. Bij mini-
male ISO ligt de 
X-T30 II met 2089 
lijnenparen 7 achter 
op de X-T30. Bij ISO 
400 haalt deze er 9 
meer. Deze verschil-
len zijn met het blote 
oog niet zichtbaar. De 
hoeveelheid ruis is bij 
ISO 800 nog accepta-
bel, bij hogere waar-
den neemt deze 
zichtbaar toe.
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 Meer videofuncties, 
hogere beeldscherm-
resolutie, touch-functie

 Naast de nieuwe video-
functies maar weinig 
innovaties

Als je op zoek bent naar een 
betaalbare (vlog)camera, dan 
is de X-T30 II een solide, lichte 
instapcamera met veel video-
modi. De X-T30 II is echter 
een directe concurrent van de 
X-S10. Ben je in bezit van de 
voorganger, dan zul je minder 
geneigd zijn om de X-T30 II 
aan te scha� en en kun je beter 
wachten op een X-T40.

“Betaalbare instap-
camera in het X-sys-
teem met meer 
 videokracht dan zijn 
voorganger.“

C O N C L U S I E

Fujifi lm X-T30 II
Prijs body (ca.) 900 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6240 x 4160 pixels

E� ectieve pixels 26,0 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,5 x 15,6 mm

Lensvatting / cropfactor Fujifilm X / 1,5-voudig

Beeldstabilisatie / compensatie ━ / ━

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar 
kleinbeeld)

100 procent / 0,62-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.620.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/32.000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/180 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 160–12.800 / 80–51.200

Fotoformaten JPEG, RAW, RAW+JPEG

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

30 / 20 / 20
foto's/s

Maximale videoresolutie / slow-motion 2160 (30p) / 1080 (240 fps)

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

● / ● / 
● / ●

Video: raw / vlak beeldprofi el /
beeldstabilisatie

━ / F-Log / 
━

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● / ━

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

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

USB / hdmi-uitgang 3.0 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie NP-W126S / 9,1 Wh 

Stof- en spatwaterdicht ━

Afmetingen (b x h x d) 118 x 83 x 47 mm

Gewicht body 378 g

MEETWAARDEN getest met  Fujifilm XF 35mm f/1.4

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

2089 / 2169 / 1959 / 1909 / 
1875 / 1876 / 1837 lp/bh

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

80 / 85 / 84 / 78 / 
67 / 66 / 64%

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

1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,8 / 
2,0 / 2,5 / 3,2 VN

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

0,6 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 
0,8 / 1,0 / 1,2 VN

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

82 / 82 / 86 / 87 / 
82 / 80 / 82%

Resolutie video bij lage ISO 1258 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeld-
scherm / in print 0,6 / 0,6 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 20 / 20 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 18 / 32

Aantal foto‘s zoeker (min. / max.) 340 / 650

Aantal foto‘s Live View (min. / max.) 280 / 540

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 96 
Uitrusting / bediening 66 
Snelheid 88 
Videokwaliteit 84 

PUNTENTOTAAL 84

Ook in de kleurlook Provia (standaard) 
zijn de kleuren warm en fl atterend, iets 
wat typisch is voor Fujifi lm.

de X-T30 83 procent en de X-T30 II maar 
tachtig procent. Het zijn verschillen, 
maar ze zijn wel minimaal.

De upgrade van de camera zien we 
vooral terug in de videofuncties. De 
X-T30 II kan nu tot dertig minuten 
opnemen in full-hd en 4K-resolutie. 
 Vergeleken met de voorganger is dat 
twee keer zo lang in full-hd en zelfs drie 
keer zo lang in 4K. De opname werd 
door de X-T30 ook zonder onderbreking 
voortgezet, alleen de volgende beelden 
werden in een apart bestand opgeslagen. 
Fujifi lm heeft ook de videoresolutie ver-
beterd en kan nu opnemen in 1080p met 
240 fps, waar voorheen slechts 120 fps 
mogelijk was.  Opnemen in 4K blijft met 
30 fps. Er zijn ook twee nieuwe fi lmstan-
den: de ‘Classic Negative’ en de ‘Eterna 
Bleach Bypass’, die een lage kleur-
verzadiging en hoge contrasten voor foto 
en video mogelijk maakt. Wat betreft de 
videofuncties concurreert de X-T30 II 
eerder met de Fujifi lm X-S10. Deze laat-
ste richt zich met name op fi lmers, heeft 
minder bedienings knoppen en geen 
retro-uiterlijk.
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