
N a de Canon EOS R7 (zie onze 
vorige uitgave) met uitgebreide 
functies en een snelle serie modus, 

is nu de EOS R10 aan de beurt. Canon 
 probeert met deze camera dslm-beginners 
en hobbyfotografen naar het R-systeem te 
halen. Dat is ook te zien aan de prijs. Voor 
een EOS R7 moet je nog zo’n 1500 euro 
neertellen, de EOS R10 koop je al voor zo’n 
1000 euro. We laten je zien waar de bespa-
ringen zitten en welke functies je mag ver-
wachten.

Geen stabilisatie op de sensor
De Canon EOS R10 maakt gebruik van een 
CMOS-sensor in het APS-C formaat. De 
resolutie is 24 megapixels, dat is dus iets 
lager dan de 32 megapixels van de Canon 
EOS R7. Voor de beoogde doelgroep zullen 
de 24 miljoen pixels zeker voldoende zijn. 
Er zit wel een duidelijker verschil in de 
manier waarop de sensor is verwerkt. De 
EOS R7 heeft een sensorgestuurde beeld-
stabilisatie die beweeglijk is ingebouwd, de 
sensor van de EOS R10 is vast ingebouwd. 

Voor de lagere prijs moet je het dus zonder 
de sensorshift beeldstabilisatie doen. Er is 
alleen een elektronische beeldstabilisatie 
aanwezig die voor rustigere video’s zorgt. 
Het goede nieuws is dat Canon de eerste 
twee APS-C objectieven in het R-systeem 
(de RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM en de 
RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM) wel heeft 
uitgerust met een optische beeldstabilisa-
tie. Zodoende heb je met deze IS-objectie-
ven nog steeds een uitstekende basisstabi-
lisatie.

GEEN STABILISATIE
De 24-megapixel sensor in 
APS-C formaat is vast inge-

bouwd. Daardoor zit er geen 
beeldstabilisatie in de camera.

FOCUS
De focus-
methode kies 
je in combinatie 
met de nieuwe 
RF-objectieven 
voor de APS-C 
klasse niet meer 
op het objec-
tief, maar op de 
camera.

BELICHTING
Canon heeft de EOS R10 uit-
gerust met een pop-up fl itser met 
richtgetal 6 bij ISO 100.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Canon EOS R10
De EOS R10 is Canons tweede camera in het R-System met een APS-C sensor. Met een prijs van rond 

de 1000 euro, richt de fabrikant zich in de eerste plaats op amateurfotografen.  
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  Canon EOS R10 met RF 24–105mm f/4 L IS USM 
33 mm (KB) | f/6.3 | 1/1600 s | ISO 200

De 24-megapixelsensor van de EOS R10 levert zowel 
in het lab als in de praktijk een indrukwekkende 
scherpte.
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D E  C A N O N  E O S  R 1 0  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
De APS-C sensor van de 
EOS R10 vertoont in de 
test zeer weinig ruis tot 
en met ISO 6400. Vanaf 
ISO 12.800 zien we voor 
het eerst lichte kleurruis 
in de 100 procent weer-
gave op de monitor. Als 
je de foto’s gaat afdruk-
ken op A3, dan hoef je 
je ook bij ISO 12.800 
geen zorgen te maken 
over storende pixels.

Resolutie & details
Met 24 megapixels 
haalt de EOS R10 een 
resolutie van maximaal 
2143 lijnenparen per 
beeldhoogte (lp/bh). 
Een topwaarde in de 
24 megapixel klasse. 
Dit zeer goede niveau 
wordt gehandhaafd 
tot en met ISO 3200, 
met nog ruim 2000 lp/
bh. De weergave van 
details valt in het lab 
net iets beter uit dan 
bij zustermodel EOS 
R7 met 32 megapixel. 
Vanaf ISO 1600 neemt 
de detailweergave wat 
sterker af.  

ISO 100 ISO 800 ISO 6400 ISO 25.600

Goede AF en hoge snelheid
Bij de autofocus gebruikt Canon in de EOS 
R10 het Dual Pixel CMOS-AF-II systeem. 
Naast 651 automatische meetvelden kun je 
handmatig in totaal 4503 AF-posities kiezen. 
De autofocus herkent niet alleen mensen, 
maar ook honden, katten, auto’s en moto-
ren. Bovendien heb je de mogelijkheid om 
de reactiesnelheid van de servo-AF aan te 
passen. Daarmee bepaal je hoe snel de auto-
focus op objecten reageert die onverwachts 
in beeld komen. In de seriemodus kun je 
snelle objecten met 23 foto’s/s inclusief 
continue tracking opnemen met de elektro-
nische sluiter. Daarmee is de EOS R10 iets 
langzamer dan de EOS R7, die 30 foto’s/s 
haalt, zelfs bij 32 megapixel. Volgens Canon 
houdt de EOS R10 de 23 foto’s/s 90 jpegs of 
21 raws lang vol. Bij onze meting gebruikten 
we een snelle geheugenkaart en haalde de 
camera 49 jpegs maar ook 39 raws. Gebruik 
je de seriemodus met de mechanische slui-
ter, dan haal je zo’n 15 foto’s/s.

Pop-up fl itser en kleine body
Verder zijn we er zeer over te spreken dat 
Canon ook in de goedkopere EOS R10 de 
veelzijdige multifunctionele fl itsschoen heeft 
geïntegreerd. Deze ondersteunt namelijk 
gegevensoverdracht naar externe accessoires. 
Verder was de ingebouwde popupfl itser voor 
ons best wel een verrassing. Een paar jaar 
geleden was dat vrijwel standaard op instap- 
en hobbycamera’s, maar tegenwoordig zie je 
het eigenlijk nooit meer. Des te beter dat je 
met de EOS R10 toch weer onderwerpen kunt 
belichten. Voor de onderwerpkeuze heb je een 
elektronische zoeker en een zowel horizontaal 
als verticaal klapbaar display. Het scherm is 
met 3 inch net zo groot als dat van de EOS R7. 
De resolutie is met 1.040.000 subpixels echter 
wel wat lager dan het scherm van de R7 met 
1.620.000 subpixels.

De Canon EOS R10 fi lmt bewegende 
beelden in een resolutie tot 4K/60p. Canon 
gebruikt een 6K signaal, dat via over-
sampling scherpe 4K-beelden creëert. Wil 
je 60p gebruiken, dan moet je wel genoegen 
nemen met een cropfactor die wordt toege-
past. Daarbij wordt slechts 64 procent van 
het horizontale sensoroppervlak gebruikt. 
De EOS R7 doet dit wel zonder een crop-
factor toe te passen. Met de EOS R10 wordt 
de volledige sensorbreedte in de 4K-modus 
alleen gebruikt tot 30p. 

BEWEEGLIJK
Met het draai- en kantelbare touch-
screen realiseer je eenvoudig ver-
schillende opnamehoeken.

SD-KAART
De EOS R10 maakt gebruik van een 
sd-kaartslot dat onder het klepje bij 
de accu te vinden is.

JOYSTICK
Het autofocus- 
meetveld kun je 
gemakkelijk via 
de joystick aan de 
achterkant in de 
gewenste positie 
brengen.  
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Weinig ruis, multifunctionele 
fl itsschoen, 23 foto’s/s, 4K 
video via oversampling, 
AF-joystick

 4K/60p alleen met crop-
factor, geen sensorgeba-
seerde beeldstabilisatie, 
behuizing niet afgedicht, 
korte seriereeks

Met de EOS R10 heeft Canon een 
goede dslm van zo’n 1000 euro op 
de markt gebracht. De 24-mega-
pixel APS-C-sensor levert een zeer 
goede beeldkwaliteit met weinig 
ruis. Met 23 foto’s/s is de R10 lek-
ker snel. De autofocus maakt een 
goede indruk. Je moet  concessies 
doen wat betreft de crop bij 
4K/60p video’s en het ontbreken 
van sensorshift stabilisatie. Wil je 
dat wel, dan ben je beter af met de 
EOS R7.

“Goede APS-C dslm om in 
het R-systeem van Canon 
in te stappen.”

C O N C L U S I E

Verder valt het op dat de camera zeer com-
pact is. Vooral in de breedte is de EOS R10 
zeker een centimeter korter dan de R7. 
Daardoor zitten de knoppen ook wat dich-
ter bij de rand. In de praktijk leidde dat er 
jammer genoeg toe dat we in de portret-
stand regelmatig per ongeluk op de knop-
pen drukten. Wellicht is dat een kwestie 
van wennen. Ook is het sd-kaartslot door 
de kleinere behuizing verhuisd naar de plek 
waar de accu zit.

Minder ruisvorming dan op de 
EOS R7

De lagere sensorresolutie zorgt vergeleken 
met de EOS R7 weliswaar voor een lagere 
gemeten resolutie (tot 2143 lp/bh), maar 
ook voor minder ruisvorming tot en met 
ISO 12.800. Ook de meting van de detail-
weergave valt bij de EOS R10 iets beter uit 
dan bij de EOS R7. 

MIDDENKLASSER

Canon EOS R10 Canon EOS R7
Prijs body (ca.) 1000 euro 1520 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6000 x 4000 pixels 6960 x 4640 pixels

E� ectieve pixels 24,0 miljoen 32,3 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 22,3 x 14,9 mm CMOS / 22,3 x 14,8 mm

Lensvatting / cropfactor Canon RF / 1,6-voudig Canon RF / 1,6-voudig

Beeldstabilisatie / compensatie ━ / ━ ● / 8,0 EV

Zoeker (soort) elektronisch elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar kleinbeeld) 100 procent / 0,59-voudig 100 procent / 0,71-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.040.000 subpixels 3,0 inch / 1.620.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

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

Kortste fl itstijd 1/250 s 1/320 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 100–32.000 / 100–51.200 100–32.000 / 100–51.200

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

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

23 / 23 / 23
Foto's/s

30 / 30 / 30
Foto's/s

Maximale videoresolutie / slow-motion 2160 (60p) / 1080 (120 fps) 2160 (60p) / 1080 (120 fps)

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

Video: raw / vlak beeldprofi el / beeldstabilisatie ━ / ━ / ━ ━ / Canon Log 3 / op de sensor

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● (multifunctionele schoen) / ━ ● (multifunctionele schoen) / ━

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

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

USB / hdmi-uitgang 2.0 / micro-hdmi 3.2 / micro-hdmi

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ━ ● / ●

Accu / energie LP-E17 / 7,5 Wh LP-E6NH / 15,3 Wh

Stof- en spatwaterdicht ━ ●

Afmetingen (b x h x d) 123 x 88 x 83 mm 132 x 90 x 92 mm

Gewicht body 429 g 612 g

MEETWAARDEN (getest met  RF 50m f/1.2L USM)

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

2143 / 2121 / 2066 / 2040 / 
2032 / 1714 / 1665 lp/bh

2464 / 2376 / 2456 / 2354 / 
2171 / 2009 / 1941 lp/bh

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

95 / 85 / 85 / 72 /
71 / 68 / 61%

97 / 87 / 88 / 76 / 
74 / 70 / 63%

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

1,0 / 0,9 / 1,0 / 1,3 / 
1,6 / 1,6 / 2,1 VN

0,9 / 1,4 / 1,5 / 1,7 / 
2,1 / 2,4 / 3,0 VN

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

0,7 / 0,5 / 0,5 / 0,6 / 
0,8 / 0,7 / 1,0 VN

0,6 / 0,6 / 0,6 / 0,7 / 
0,8 / 0,9 / 1,0 VN

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

88 / 80 / 81 / 75 / 
73 / 79 / 72%

85 / 80 / 74 / 70 / 
70 / 67 / 64%

Resolutie video bij lage ISO 1307 lp/bh 1308 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeldscherm / in print 1,3 / 1,1 VN 1,3 / 1,0 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 22,61 / 22,75 foto's/s 30,05 / 30,1 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 39 / 49 43 / 100

Aantal foto‘s zoeker (min. / max.) 200 / 420 370 / 750

Aantal foto‘s Live View (min. / max.) 330 / 640 550 / 1070

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 92 94 
Uitrusting / bediening 64 96 
Snelheid 94 100 
Videokwaliteit 86 88 

PUNTENTOTAAL 82 96
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