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■	 Liten	och	lätt

■	 Optisk	sökare	av																		
god	kvalitet

■	 Pekskärm	med	finger-
zoom	och	menyjustering

■	 Snabb	autofokus

■	 Välfungerande	autofokus	
vid	live	view	och	video

■	 Mycket	bra	bildkvalitet

■	 Fin	videokvalitet

■	 Ingång	för	extern	
	mikrofon

■	 Fullautomatiken	använ-
der	blixt	i	tid	och	otid

■	 Ingen	inbyggd	WiFi

■	 Inte	särskilt	finessrik

■	 Relativt	klent	batteri

PLUS

MINUS

sökare med spegel och möjlighet 

att använda samtliga Canon EF-

objektiv som byggts. Men EOS 

100D är världens just nu minsta 

spegelreÁexkamera, SLR. Så liten 
att den är fullt jämförbar med 

exempelvis Panasonic G6, en av 
modellerna med elektronisk söka-

re. Storasyskonet Canon EOS 

700D är både 170 gram tyngre, 
1,5 cm bredare och ungefär 1 cm 
högre och tjockare. Skillnaden 

märks, både när kameran hänger 
runt halsen och när man ska stuva 

ned den inför en resa. 

Storleken på det medföljande 
objektivet, den nya standardzoo-

men Canon EF-S 18–55/3,5–5,6 
IS STM, är däremot samma som 
för EOS 700D. Och zoomen ser 
nästan oproportionerligt stor ut 

på den kompakta systemkameran. 
Vill man att även objektivet ska 

vara så smått som möjligt kan 

 D
e senaste åren har 
 systemkamerorna 

utvecklats mot att bli 

allt kompaktare och allt 

lättare. För att åstadkomma det 
har Áera företag valt att slopa den 
optiska spegelreÁexsökaren och 
satsa på mindre utrymmeskrävan-

de elektroniska sökare. Eller helt 

enkelt valt att använda skärmen 

som enda sökare.

Canon har experimenterat med 
sådana lösningar med sitt nya 
 system EOS M. Men ifråga om 
autofokusprestanda och objektiv-

utbud står det sig slätt mot de 
vanliga EOS-kamerorna med 
 spegelreÁexsökare och EF-fatt-
ning.  

Nya Canon EOS 100D är ett 

exempel på en alternativ utveck-

ling. Det är till stora delar en 

 vanlig EOS, med 18 megapixel 
bildsensor i APS-C-format, optisk 

teSt CanOn EOS 100D

en liten lyckträff
Världens just nu minsta spegelreÓexkamera rymmer 

mycket. Canon EOS 100D ger utmärkt bildkvalitet,             

har snabb autofokus, bra optisk sökare och inte minst           

– autofokus som fungerar riktigt bra vid live view.

teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

EOS	100D	är	lika	liten	som	en	del	
systemkameror	med	elektronisk	
sökare	men	har	en	riktig	optisk	
spegelreÓexsökare.	Den	lilla	
	spegeln	syns	när	man	skruvar												
av	objektivet.

Färgåtergivningen	är	lagom	mättad	redan	vid	standardinställning	i	kameran.	Vill	man	ha	mer	tryck	i	färgerna	kan	man	
ställa	in	bildläget	Landskap.	Det	användes	här.	Risken	är	dock	att	röda	färger	blir	övermättade	och	onyanserade.	Vill	
man	undvika	det	kan	man	fotografera	i	raw	och	konvertera	bilderna	till	tiff	eller	jpeg	med	Canons	utmärkta	raw-program	
Digital	Photo	Professional	som	ingår	i	köpet.
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I gengäld har EOS 100D pek
skärm där dessa och många Áer 
inställningar kan göras via en 
snabbmeny. Pekfunktionen fung
erar som på en smart telefon och 
är både känslig och snabb. För
utom att styra diverse funktioner 
går den att använda för bildblädd
ring och för att zooma i bilderna 
med tummen och pekÀngret. 
Bekvämt!  

Bra live view-fokus

En nackdel med systemkameror 
av spegelreÁextyp är att auto
fokusen vid live view, då man   
har skärmen som sökare, ofta är 
mycket långsam och osäker. Till 
skillnad från spegellösa system
kameror som är skräddarsydda för 
live viewanvändning. Med EOS 
100D har Canon gjort ett allvar
ligt försök att skapa en kamera 
som fokuserar lika bra vid live 
view som med sökaren. Den riktar 
sig huvudsakligen mot användare 
som vant sig vid att titta på skär
men medan de fotograferar.

För att lyckas har man utrustat 
100D med en bildsensor som 
Canon kallar Hybrid CMOS AF II. 
Det speciella med den är att 
många av pixlarna kan agera som 
små fasdetekterande autofokus
sensorer. Det ger möjlighet till 
klart snabbare och säkrare foku
sering än kontrastdetekterande 
autofokus som brukar användas 
vid live view. Hos 100D täcker det 
fasdetekterande AFområdet en 
rejäl portion av skärmen, en för
del både vid fotografering och 
videoinspelning. EOS 100D har 
dess utom försetts med en snabb 
bildprocessor (Digic 5) samt en ny 
standardzoom med fokusmotor 
utvecklad speciellt för live view 
och video. Motorn kallas STM 

man skaŲa den tunna pannkaks
optiken EF 40/2,8 STM. Den 
sticker inte ut mer än 2,2 cm från 
kamerahuset.

Ligger bra i handen

Trots att kameran ser ut som en 
EOS som råkat krympa i tvätten 
är hanteringen förvånansvärt god. 
Här Ànns till exempel ett litet   
men välformat grepp som gör att 
kameran ligger ganska väl i han
den. Något batterigrepp Ànns 
tyvärr inte som tillbehör. Sökaren 
är av typen pentamirror (spegel
prisma) och givetvis inte så bra 
som hos toppmodellerna bland 
Canons APSCkameror. Men den 
är bara en gnutta mindre än söka
ren i EOS 700D. Och då den är 
optisk visas motivet skarpt och 
tydligt med färger och kontraster 
som ögat ser dem. Jag upplevde 
sökaren som fullt duglig för de 
Áesta hobbyfoto grafer.

På ovansidan sitter en program
ratt med de vanliga lägena för 
full och halvautomatik samt 
manuell exponering. Här Ànns 
också en knapp för ISOinställ
ning, ett inmatningshjul samt   
ett vred som används både som 
strömbrytare och för att aktivera 
läget för videoinspelning. Alla 
reglagen Ànns till höger om söka
ren. På den vänstra sidan Ànns 
inte plats för annat än en mikro
fon med monoljud och en mini
mal högtalare.

Även baksidan är relativt 
av skalad. Fyra små piltangenter 
används för att bläddra i menyer 
eller byta fokuspunkt. De känns 
distinkta och välfungerande.

Lite mer vana fotografer kan 
nog sakna knappar för vitbalans, 
val av AFmetod och serietagning, 
något som Ànns på EOS 700D.         

(Stepping Motor) och ger både 
tystare, mjukare och mer precis 
skärpeinställning än USM och 
DCmotorerna som används i 
andra av Canons objektiv.

Och faktiskt, den nya hybrid 
autofokusen var överraskande bra. 
Jag kom Áera gånger på mig själv 
med att stå och komponera bilder 
med skärmen i stället för sökaren, 
eftersom det fungerade lika bra. 
En av Ànesserna vid live view är 
ansiktssökande fokus, vilket kan 
förenkla fotograferingen av män
niskor en hel del. Men det tar en 
stund, uppemot dryga sekunden, 
för kameran att fokusera på ett 
ansikte. Kombinationen välfunge
rande live viewfokus (med STM
zoomen) och osedvanligt snabb 
autofokus med sökaren gör att 
EOS 100D känns som en av de 
intressantaste nybörjarkamerorna 
på marknaden just nu.

Få finesser

Är man ute efter en kamera med 
så mycket Ànesser som möjligt är 
EOS 100D kanske inte det bästa 
valet. Visst, den har ett antal 
motivprogram, fullHD video och 
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Tillsammans med 18–55-zoo-
men med STM-motor ställer 
Canon EOS 100D skärpan impo-
nerande snabbt. Snabbare än 
någon annan systemkamera i 
den här prisklassen. Är motivet 
stilla sitter fokusen direkt vid 
avtryck. Autofokusen imponerar 
också vid live view-fotografering. 
Väljer man enpunktsfokus 
 (Flexizone – Single) ställer 100D 
skärpan på cirka 0,5 s, vilket är 
klart bättre än hos alla andra 
systemkameror med spegel-
reflexsökare. Men bara i kombi-
nation med STM-zoomen. 
Objektiv med USM- eller DC-
motor ger klart långsammare 
live view-fokus.
Serietagningen är lite långsam-
mare än genomsnittet idag och 
räcker inte riktigt för sportfoto-
grafering. Men för lekande barn 
och dylikt duger den utmärkt.

Så snabb                     
är kameran

AutoFokuS

Med Canon EF-S 
18–55/3,5–5,6 IS STM
18 mm: 0,16 s
35 mm: 0,16 s
55 mm: 0,14 s
Slutarfördröjning: 0,08 s

SerietAgning

Uppgiven hastighet:             
4 bilder/s
Verklig hastighet:                    
4 bilder/s
Maximalt bildantal: Med 
jpeg: tills minneskortet 
fyllts. Med raw: 8 bilder. 
Uppmätt med San Disk 
Extreme Pro 95 MB/s.

➤

Den vanliga autofokusen i 
EOS 100D har 9 fokuspunkter, 
varav den mittersta är kors-
formig. Men fokusområdet i 
sökaren är inte särskilt stort. 
Med live view är det en annan 
femma. Här träder kamerans 
bildsensor in och ger både 
fas- och  kontrastdetekte-
rande autofokus över nästan 
hela bildytan. AF-området 
markeras av vita ramar. Det 
går också att få kameran att 
fokusera på en speciÒk detalj 
genom att man helt enkelt 
pekar på skärmen.

EOS 100D har ett känslighetsområ-
de som sträcker sig från ISO 100 
ända upp till ISO 25 600. Har man 
för avsikt att göra utskrifter i stora 
format eller titta på bilderna på           
en stor platt-TV är högsta gränsen          
i praktiken ISO 6 400, sedan blir 
 bruset i bildens mörkare partier 
 alltför tydligt och både skärpan        
och färgåtergivningen märkbart 
 försämrad. Bilden är tagen vid ISO       
3 200. Bruset är tillräckligt lågt för 
en Òn utskrift i A3-storlek.  
Opatija, Kroatien. 
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test CanOn EOS 100D

pris

tekniska data

Kamerahus:		
Cirka	5	000	kronor.		
Paket	med	EF-S	18–55/													
3,5–5,6	IS	STM:		
Cirka	6	000	kronor.

Bildsensor: CMOS, storlek 

22,3x14,9 mm (aPS-C).

Upplösning: 18 miljoner pixlar.

Objektiv: Canon EF/EF-S. 1,6x 

skenbar brännviddsförlängning 

jämfört med småbildsformatet.

Känslighet: ISO 100–12 800            

i 1/3 steg. Utökad känslighet upp 

till ISO 25 600.

Vitbalans: auto, 6 förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta.

Fokusering: Fasdetekterande 

autofokus med 9 punkter varav   

1 (den mittersta) är korsformig. 

Val av aF-punkt kan göras auto-

matiskt eller manuellt.

Ljusmätning: Flerfältsmätning   

i 63 fält, utsnitts-, spot- och 

 centrumvägd mätning.

Exponering: Program-, tids-, 

bländarautomatik samt manuell 

exponering. 11 motivprogram. 

Exponeringskompensation +/- 5 

steg i 1/3 steg samt bracketing.

Slutartider: 1/4 000–30 s samt 

B. Inställbara i 1/3 steg. 1/200 s 

blixtsynk.

Video: 1 920x1 080, 30p eller           

1 280x720 pixlar, 60p. Max             

29 min 59 s. Sparas i mov- 

format. Inbyggd monomikrofon. 

Ingång för extern mikrofon. 

HDMI-utgång.

Övrigt: Vibrerande dammfilter 

för bildsensorn. Spegeluppfäll-

ning. Histogramvisning och hög-

dagerblink. 8 customfunktioner. 

Svenska menyer. 

Generalagent: Canon Svenska 

aB, tel. 08-744 85 00,               

www.canon.se

Inbyggd	blixt	med	
ledtal	9	vid	ISO	100.	
Lyser	ut	18	mm	
brännvidd.	

Hanteringstips

1 
EOS 100D är trevlig att            

filma med, tack vare hög 

video kvalitet och välfung-

erande video-autofokus. Men 

den inbyggda monomikrofonen 

ger inte särskilt bra ljud och är 

känslig för vindbrus. Komplet-

tera med en extern stereomikro-

fon. 

2 
Undvik fullautoläget 

(grönt läge). Lär dig istäl-

let hur valet av slutartid 

och bländare påverkar bilden. 

använd lägena Av (du väljer 

bländare och kameran slutartid) 

eller Tv (du väljer slutartid, 

kameran  ställer bländaren). 

Först då får du verklig glädje av 

att ha en systemkamera.

SpegelreÓexsökare	med	95	pro-
cent	täckning	av	bilden,	0,87x	
förstoring.	Dioptrijustering.

Kamerahuset	mäter	
11,7x9,1x6,9	cm	och	
väger	407	gram	
inklusive	batteri	och	
minneskort	(exklu-
sive	objektiv).

3-tums	pekskärm	med	1,04	mil-
joner	färgpunkter.	Upplevs	
	mycket	skarp	och	tydlig.	Bildytan	
är	7,7	cm	diagonalt	och	sidoför-
hållandet	3:2.	Skärmen	används	
också	för	informationsvisning.	
Den	slocknar	automatiskt	när	
man	för	ögat	till	sökaren.

Laddbart	litiumjonbatteri,	
Canon	LP-E12,	på	875	mAh.	
Räcker	för	380	bilder	enligt	
CIPA-standarden.	Ett	reserv-
batteri	bör	inhandlas	om	man	
är	en	Óitig	fotograf.

ingång för extern mikrofon. Och 
ett ”Kreativt auto”-läge, där man 
exempelvis kan få bilderna att se 
ut som om de tagits med en lek-
sakskamera. Men WiFi-funktion 
saknas, vilket kan tyckas märkligt 
om man avser att dra till sig unga 
nybörjare som enkelt vill kunna 
dela med sig av bilderna på Face-
book eller Instagram. Här Ànns 

ingen virtuell horisont på skär-
men. Ingen möjlighet till dubbel-
exponering. Ingen inbyggd raw-
konvertering. Och ingen trådlös 
blixtstyrning (vilket EOS 700D 

har). Hoppas man kunna Àlma 

kreativt blir man nog bli besviken 
på att det inte går att själv välja 
bländare i videoläget.

Utmärkt bildkvalitet

Bildkvaliteten är det däremot 
svårt att klaga på. EOS 100D ger 
överlag välfokuserade, detaljrika 
och välexponerade bilder med 
god hög- och lågdagerteckning 
samt ordentlig färgmättnad. 
Skärpningen är väl avvägd för 
kundgruppen, bilderna känns kris-
piga utan att vara överskärpta. 
Objektivfel som kromatisk aberra-
tion och vinjettering kan korrige-
ras automatiskt, men bara om 
man använder objektiv från 
Canon. Bruset är lågt upp till ISO 
1 600 och även ISO 3 200 ger Àn 

kvalitet. Till och med ISO 6 400 
är användbart vid utskrifter upp 
till A4-storlek, vilket borde räcka 
för de Áesta. 

Det enda jag har några negativa 
synpunkter på är fullautoläget. 
Det som är markerat grönt på pro-
gramratten. Canon har fortfaran-
de svårt att få till fullautomatik 
som använder en vettig kombina-
tion av bländare och slutartid vid 
vardagsmotiv. Bilderna känns   

ofta något för bleka och kameran 
envisas med att fälla upp blixten   

i tid och otid, även när motivet är 
klart utanför dess räckvidd. Här är 
konkurrenten Nikon, till exempel 
D3200, avsevärt bättre.

Det här lilla smolket i bägaren 
hindrar dock inte oss från att hel-
hjärtat rekommendera EOS 100D 
för såväl nybörjare som mer erfar-
na fotografer. Det är en liten och 
smidig systemkamera som känns 
rapp och trevlig att använda och 
ger riktigt god bildkvalitet. ■

Med	sitt	nätta	format	är	EOS	100D	
en	trevlig	kamera	att	resa	med.	
Standardzoomen	18–55/3,5–5,6	IS	
STM	hör	inte	till	de	vassaste	objek-
tiven	i	Canons	sortiment	men	ger	
godkänd	skärpa.	Vill	man	skaffa	en	
skarpare	zoom	ökar	både	pris	och	
storlek	rejält.	Dessutom	är	utbudet	
av	objektiv	med	den	tysta	och	live	
view-anpassade	STM-motorn	ännu	
väldigt	begränsat.

Kameran	har	uttag	för	ett	
SD-kort	(HC/XC).	Bilderna	
kan	lagras	i	antingen	jpeg	
(två	nivåer),	raw	eller	båda	
formaten	samtidigt.

Tillbehörssko	
för	Canon	
E-TTL-blixtar.
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