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Nikon Z 30
Nikon richt zich met zijn nieuwste spiegelloze APS-C camera in het Z-systeem op contentmakers en vloggers. 

We nemen de nieuwkomer gedetailleerd onder de loep.    

Volgens een onderzoek, uitgevoerd 
door GfK, waren vlog-camera’s aan 
het eind van juni dit jaar sterk in 

opkomst. Met de Z 30 wil Nikon de doel-
groep van (video)content creators een 
functionele camera aanbieden.

Geen zoeker, wel goedkoper
De technische specificaties van de Z 30 
 lijken in veel opzichten op die van de Nikon 
Z fc. Beide camera’s hebben een 20,7 mega-
pixel APS-C formaat sensor, zijn uitgerust 
met een horizontaal en verticaal klapbaar 
3,0-inch touchscreen, bieden een seriemo-
dus van maximaal 11 foto’s/s, filmen met 
een maximale resolutie van 4K/30p en zijn 
geschikt voor live streams met een continue 

stroomvoorziening via een usb-poort op een 
computer.

Afgezien van deze overeenkomsten 
zijn er twee grote verschillen: de Z fc is 
met zijn retro design en veel knoppen en 
een elektronische zoeker vooral gericht 
op fans van analoge fotografie. De Z 30 
heeft juist een modern ontwerp, een een-
voudige bediening en geen zoeker. Met 
betrekking tot de vloggende doelgroep is 
dat consequent, aangezien videoproduc-
ties voornamelijk worden gemaakt op gro-
tere displays. Een zoeker is niet absoluut 
noodzakelijk. Mede hierdoor is het Nikon 
gelukt om de prijs laag te houden. De Z fc 
werd gelanceerd met een adviesprijs van 
zo’n 1050 euro, de Z 30 komt op de markt 
voor een prijs van ongeveer 800 euro. Het 

is wel zo dat de Z fc al langer beschikbaar 
is en dat je nu in een aanbieding al een Z fc 
body koopt voor zo’n 900 euro. Wij gaan 
er vanuit dat de prijs van de Z 30 nog wel 
zal dalen, zodat hij in de toekomst met een 
wat grotere afstand de goedkoopste Z-dslm 
wordt. Door het ontbreken van een zoeker, 
zullen fotografen desondanks eerder kie-
zen voor de Z fc of voor het andere zuster-
model, de Z 50.

Video’s in selfi e-modus
Maar laten we de Z 30 eens wat beter bekij-
ken. Het is momenteel de kleinste en met 
405 gram de lichtste camera in het Z-sys-
teem. Dat komt natuurlijk vooral door het 
ontbreken van de zoeker. Zelfs met het 

VEEL 
OPTIES
Dankzij de 
Z-vatting kun 
je alle objec-
tieven uit de 
Z-serie gebrui-
ken,  inclusief 
full-frame 
objectieven. 

FN-TOETSEN
 Aan de twee 
Fn-functie toetsen 
kun je via het menu 
eenvoudig veel-
gebruikte functies 
toekennen.

BODY
Met 128 x 74 x 60 millimeter en een gewicht van 405 gram (inclusief accu) 
is de Nikon Z 30 zeer licht en compact. 
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  Nikon Z 30 met Nikkor Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR | 24 mm (KB) | f/8 | 1/640 s | ISO 100

Met de zeer compacte 
Nikkor Z DX 16-50mm 

f/3.5-6.3 VR past de 
Nikon Z 30 in een 
kleine tas –  ideaal 
wanneer je op reis 

gaat.

standaard Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 
VR zoomobjectief dat wordt aangeboden 
in de kit, past hij gemakkelijk in je jaszak. 
En dankzij het draaibare display maak je 
video’s en foto’s vanuit veel verschillende 
hoeken. De touch-functie maakt het vervol-
gens mogelijk om gemakkelijk de focus te 
kiezen door op de gewenste plek te tikken. 

Dat je het scherm naar de zijkant kunt 
klappen, heeft nog een ander voordeel. 
Veel content creators gebruiken onderweg 
de selfie-modus. Ze filmen en fotografe-
ren dus zichzelf. Daarom is het ideaal dat 
je het opzij geklapte scherm 180 graden 
naar voren kunt draaien. Wanneer je dat 
doet, schakelt de camera automatisch over 
naar de selfie-modus en roteert het beeld 
zodat je jezelf op de juist manier ziet. In 

VOOR SELFIES
Het 3,0-inch touchscreen heeft een 
resolutie van 1.040.000 subpixels en 
kan zijwaarts en naar voren draaien.

OPSLAGMEDIUM
Het sd-kaartslot, dat alleen de lang-
zamere UHS-I standaard ondersteunt, 
bevindt zich onder de accuklep.

SCHAKELAAR
Met deze scha-
kelaar wissel je 
heel snel tussen 
de foto- en video- 
modus.
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D E  N I K O N  Z   3 0  I N 
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
De Nikon Z 30 vertoont 
in de 100 procent weer-
gave op de monitor tot 
en met ISO 3200 geen 
ruis. Pas vanaf ISO 6400 
neemt het langzaam toe 
en wordt het zichtbaar 
op het scherm. Afge-
drukt zijn het aantal 
storende pixel te ver-
waarlozen. Op A3 is er 
geen ruis te zien tot ISO 
12.800. 

Resolutie & details
De scherpte aan de ran-
den is vergelijkbaar met 
die van de Nikon Z fc en 
de Z 50. Dit was te ver-
wachten, aangezien alle 
drie de camera’s werken 
met een 20,7 megapixel 
sensor. De gemeten 
resolutie is maximaal 
1826 lp/bh. Deze neemt 
eerst langzaam af en 
vanaf ISO 160 wat ster-
ker. De Z 30 presteert 
in de detailweergave 
iets beter dan de Z fc 
en scoort zo’n 89-91 
procent tot en met ISO 
3200.

ISO 100 ISO 800 ISO 6400 ISO 25.600

combinatie met de Nikkor Z DX 16-50mm 
f/3.5- 6.3 VR en zijn korte minimale scherp-
stelafstand, kun je jezelf met gestrekte arm 
uitstekend filmen of fotograferen. Eigenlijk 
precies zoals je gewend bent van je smart-
phone. Dankzij de oogherkenning van het 
autofocussysteem hoef je je geen zorgen te 
maken over de scherpte en kun je je volle-
dig concentreren op de opname.

Veelzijdige vlog-kit
We zien veel positieve aspecten in de video-
functies van de Nikon Z 30, maar ook een 
aspect dat we niet helemaal kunnen begrij-
pen. Maar laten we beginnen met de dingen 
die ons goed bevallen. Via de meegeleverde 
USB-C kabel en je computer, is het mogelijk 
om content live te streamen. De Z 30 wordt 

gedurende dat proces voortdurend door de 
computer van stroom voorzien. Desgewenst 
kun je de accu ook opladen via usb. Voor 
het streamen wordt het gratis programma 
Nikon Webcam Utility op je computer 
 geïnstalleerd.

Wil je onderweg filmen of fotograferen 
voor social media, dan vind je de Z 30 Vlog-
ger Kit mogelijk ook interessant. Daar zit 
een Smallrig statiefhandvat met een mag-
netische houder in voor de eveneens inbe-
grepen Bluetooth-afstandsbediening Nikon 
ML-L7. Hierdoor houd je de camera com-
fortabel vast in de selfie-modus en bedien 
je hem via Bluetooth. Je hebt onder andere 
een start- en stopknop voor video-opname, 
een ontspanknop, twee Fn-functietoetsen 
en een kruisvormige knop voor de bedie-
ning van het cameramenu. Via de inge-
bouwde wifi kun je je content vervolgens 
eenvoudig delen. 

De videoresolutie bedraagt 4K (UHD) 
met maximaal 30p en full-hd, en met maxi-
maal 120 fps voor slow-motion. Er is geen 
sensor-gebaseerde beeldstabilisatie aan-
wezig, maar Nikon biedt wel elektronische 
eVR-stabilisatie om camerabewegingen bij 
het filmen te verminderen. Voor geluids-
opnames is er een ingebouwde stereomi-
crofoon. In de Vlogging-set wordt daar een 
windscherm voor meegeleverd. Bovendien 
kun je een externe microfoon aansluiten 
via de 3,5 mm aansluiting. We zijn wel wat 
verbaasd dat Nikon geen hoofdtelefoon-
aansluiting heeft ingebouwd. Vooral gezien 
het feit dat de camera vooral op filmers is 
gericht, was het handig geweest als je het 
geluid direct tijdens het filmen zou kunnen 
beoordelen.

Tot elf foto’s per seconde
In het testlab presteert de nieuwe Nikon Z 
30 zoals verwacht op hetzelfde niveau als de 
Z fc. Tot en met ISO 3200 is er in de foto-
modus op de monitor in de 100 procent 
weergave geen ruis te zien. Alleen vanaf 
ISO 6400 worden wazige pixels langzaam 
zichtbaarder. Bij afdrukken op A3-formaat 
is ruis geen probleem tot ISO 12.800. In de 
videomodus zijn de ruiswaarden van de Z 
30 iets hoger dan die van de Z fc, maar nog 
altijd laag genoeg om niet erg storend te 
zijn. De scherpte aan de randen scoort een 

BEDIENING
De grote handgreep zorgt ervoor dat 
de compacte Nikon Z 30 prettig in 
de hand ligt. 
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Compact en lichtgewicht, 
live-streams via usb, draaibaar 
scherm, weinig ruis, redelijke 
prijs

 Geen koptelefoonaansluiting, 
veel fotografen zullen de elek-
tronische zoeker missen, 
alleen SD UHS-I

Nikon presenteert met de Z 30 een 
solide systeemcamera voor een 
redelijke prijs met goede videofunc-
ties zoals live-streaming en selfi e- 
modus, en een goed doordachte 
vlogger-kit met handige accessoires. 
Ervaren fotografen zullen waarschijn-
lijk wel een elektronische zoeker 
missen, voor beginners is het eer-
der een aantrekkelijke en betaalbare 
camera.

“Goed en betaalbaar 
 instapmodel van Nikon – 
niet alleen geschikt voor 
vloggers.”

C O N C L U S I E

maximale waarde van 1826 lijnenparen per 
beeldhoogte (lp/bh). Deze waarde is iets 
lager dan de maximumwaarde van de Nikon 
Z fc, maar we kunnen hier zeker spreken 
van normale meettoleraties. Dit geldt ook 
voor de andere resolutiewaarden tot en 
met ISO 12.800. De resolutie neemt eerst 
langzaam af en vanaf ISO 1600 iets sterker. 
Dit is de zichtbare indruk van scherpte. De 
detailweergave van de Z 30 is iets beter dan 
die van zijn zustermodel de Z fc. Hetzelfde 
geldt voor de gemeten videoresolutie met 
een maximum van 1148 lp/bh voor de Z 30 
en 1081 lp/bh voor de Z fc. De snelheids-
meting heeft nagenoeg dezelfde uitkomst. 
De Z 30 scoort zo’n elf jpeg’s per seconde 
met een reeks van maximaal 100 foto’s en 
8,7 raw’s per seconde met een maximale 
reeks van 35 foto’s.

ZUSTERMODEL

Nikon Z 30 Nikon Z fc
Prijs body (ca.) 800 euro 1050 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 5568 x 3712 pixels 5568 x 3712 pixels

E� ectieve pixels 20,7 miljoen 20,7 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 23,5 x 15,7 mm CMOS / 23,5 x 15,7 mm

Lensvatting / cropfactor Nikon Z / 1,5-voudig Nikon Z / 1,5-voudig

Beeldstabilisatie / compensatie ━ / ━ ━ / ━

Zoeker (soort) geen elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar kleinbeeld) ━ / ━ 100 procent / 1,02-voudig

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

Touchscreen / kantelbaar ● / ● ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/4.000–30 s / ● 1/4.000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/200 s 1/200 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 100–51.200 / 100–204.800 100–51.200 / 100–204.800

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

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

11 / 11 / 11
foto's/s

11 / 11 / 11
foto's/s

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

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

Video: raw / vlak beeldprofi el / beeldstabilisatie ━ / ━ / 
elektronisch

━ / niet gespecificeerd / 
elektronisch

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● / ━ ● / ━

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

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

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

Microfoon- / koptelefoonaansluiting ● / ━ ● / ━

Accu / energie EN-EL25 / 8,5 Wh EN-EL25 / 8,5 Wh

Stof- en spatwaterdicht ━ ━

Afmetingen (b x h x d) 128 x 74 x 60 mm 135 x 94 x 44 mm

Gewicht body 405 g 445 g

MEETWAARDEN (getest met  Nikkor Z 35mm f/1.8 S)

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

1835 / 1805 / 1731 / 1622 / 
1588 / 1510 / 1446 lp/bh

1835 / 1805 / 1731 / 1622 / 
1588 / 1510 / 1446 lp/bh

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

92 / 89 / 86 / 80 / 
78 / 75 / 68%

92 / 89 / 86 / 80 / 
78 / 75 / 68%

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

1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,7 / 
1,9 / 2,0 / 2,3 VN

1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,7 / 
1,9 / 2,0 / 2,3 VN

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

0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 
1,0 / 1,1 / 1,2 VN

0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 
1,0 / 1,1 / 1,2 VN

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

88 / 87 / 85 / 87 / 
87 / 79 / 73%

88 / 87 / 85 / 87 / 
87 / 79 / 73%

Resolutie video bij lage ISO 1081 lp/bh 1081 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeldscherm / in print 1,2 / 1,1 VN 1,2 / 1,1 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 8,5 / 11,1 foto's/s 8,5 / 11,1 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 40 / 100 40 / 100

Aantal foto‘s zoeker (min. / max.) 230 / 450 230 / 450

Aantal foto‘s Live View (min. / max.) 260 / 520 260 / 520

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 90 90 
Uitrusting / bediening 50 64 
Snelheid 86 86 
Videokwaliteit 82 84 

PUNTENTOTAAL 74 800
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