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Den	nya	18	megapixelsensorn	ger	hög	skärpa	och	detaljrikedom.	Men	också	stort	dynamiskt	omfång,	vilket	innebär	att	
även	djupa	skuggor	och	skinande	högdagrar	får	teckning.	Det	märks	i	synnerhet	när	man	fotograferar	med	raw-format	
och	börjar	dra	i	reglagen	i	konverteringsprogrammet.	Bilden	här	konverterades	i	Adobe	Camera	Raw	7.1	i	Photoshop	CS6.
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■	 Extremt	gedigen,	väder-
tätad	konstruktion

■	 Förbättrad	hantering	
	jämfört	med	föregångaren

■	 61	punkters	AF	varav	hela			
41	är	korsformiga

■	 Extremt	snabb	serietagning,	
mycket	snabb	autofokus

■	 Mycket	lågt	brus,	användbar	
bild	vid	ISO	25	600

■	 Programmerbar	auto-ISO

■	 Filminspelning	i	full-HD	och	
avancerade	videofunktioner

■	 Multiexponering	och	
inbyggd	raw-konvertering

■	 Dubbla	minneskortplatser	
för	Compact	Flash

■	 Stor	och	tung

■	 Hög	inlärningströskel	för			
att	bemästra	autofokusen

PLUS

MINUS

EOS 1D X är början på en ny serie 
och ersätter alltså både föregånga-
ren 1D Mark IV och 1Ds Mark III.

Hög ljuskänslighet

Så vad har den då att erbjuda i 
 specifikationer? Bildsensorn är 
24×36 mm stor (”fullformat”) och 
innehåller drygt 18 miljoner pixlar. 
Det är två miljoner pixlar fler än i 
1D Mark IV men tre miljoner färre 
än i 1Ds Mark III. 

Att den nya kameran får en 
aning lägre upplösning än 1Ds-
modellen kanske kan verka under-
ligt. Men 18 miljoner pixlar räcker 
långt, även för krävande trycksaker 
i stort format. Och med 1D X prio-
riteras två saker högre än pixel-
antal, nämligen ljuskänslighet och 
snabbhet. Färre pixlar på samma 
yta innebär att pixlarna har kunnat 
göras större och därmed ljuskäns-
ligare. För att ytterligare öka ljus-
insamlandet, och därmed minska 

äntan på Canons nya 
proffskamera blev ovan-

ligt lång. EOS 1D X lan-
serades redan i december 

2011 men började inte levereras 
till butiker förrän i mitten av juli. 
Men, som man säger – den som 
väntar på något gott... Och i det 
här fallet kanske det stämmer. För 
EOS 1D X är den mest avancerade 
och genomtänkta systemkamera 
Canon någonsin tillverkat.

Men vad står egentligen X:et 
för? Ja det kan det läsas som det 
romerska tecknet för tio – det här 
är nämligen tionde generationen i 
Canons 1-serie. Men det kan också 
ses som en symbol för att den nya 
kameran är en korsning mellan de 
två parallella serierna 1D och 1Ds. 
Här kombineras för första gången 
både snabbhet, den utmärkande 
egenskapen hos 1D-modellerna, 
och en högupplöst småbildssensor, 
huvudattraktionen hos 1Ds. Canon 

teSt CanOn EOS 1D X

Bästa kameran Canon gjort!
Canon EOS 1D X var värd att vänta på. Den här 
kameran är inte bara snabbare än tidigare 
modeller, bildkvaliteten är också bättre.
teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON
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ga). Med objektiv som har en blän-
daröppning på minst 2,8 blir de 
fem centrala punkterna hos 1D X 
dubbelt korsformiga, som ett x som 
placerats ovanpå ett +. Dessa AF-
punkter ska ge den säkraste och 
noggrannaste skärpeinställningen, 
vilket också bekräftades i testet.

Enligt specifikationerna kräver 
EOS 1D X objektiv med en bländar-
öppning på minst 5,6 för att fung-
era. Då ska fortfarande de 21 cen-
trala punkterna vara korsformiga, 
vilket är mer än vad Nikon D4 har 
totalt. Men i verkligheten ger inte 
kameran upp tvärt när man över-
skrider bländare 5,6. I vårt test 
 klarade den att fokusera vid blän-
dare 6,3, även i dämpad inomhus-
belysning. Och utan att tappa den 
korsformiga känsligheten med 
någon av punkterna! Visst gick det 
lite långsammare än med ljusstarka 
objektiv. Men måhända har Canon 
varit väl återhållsamma i sin be  -
skrivning av autofokusprestandan.

bruset, ska nu också mikrolinserna 
sitta så tätt att det inte uppstår 
något mellanrum där fotoner kan 
gå förlorade. Canon 1D X har ett 
känslighetsområde som sträcker   
sig från ISO 100 ända upp till   
ISO 51 200. Och med en special  -
inställning i menyn kan man pressa 
känslig heten ytterligare ett par 
steg, till motsvarande ISO 204 800! 
Det är rejält mycket bättre än vad 
1Ds Mark III kan erbjuda, nämligen 
maximalt ISO 3200.

Snabbast hittills

Och hur är det då med snabbhe-
ten? Den förra snabba kameran 1D 
Mark IV klarar att ta bildserier med 
en hastighet på 10 bilder/s. Tack 
vare ny bildsensor, förbättrad sig-
nalutläsning och dubbla bildpro-
cessorer (Digic 5+) med betydligt 
mer kraft än hos föregångaren 
kommer 1D X upp i en hastighet av 
12 bilder/s. Det finns till och med 
ett läge där kameran kan bränna av 
hela 14 bilder/s, fast då med låst 
fokus och exponering samt upp-
fälld spegel. Användbart för golf-
svingar och liknande där motivet   
är stillastående i förhållande till 
kameran. Läs mer om kamerans 
fartresurser i rutan t.h.

Suverän autofokus

Vid testet av 1D Mark IV (nr 4/ 
2010) imponerade kamerans 
 avancerade 45-punkters autofokus 
rejält. 1D X ökar antalet AF-punkter 
till 61 stycken, där hela 41 är kors-
formiga, alltså känsliga för både 
horisontella och vertikala linjer i 
motivet. Dock under förutsättning 
att objektivet har en ljusstyrka på 
bländare 4 eller bättre. Det är av  -
sevärt fler än vad Nikons senaste 
proffsmodell D4 kan erbjuda (totalt 
51 AF-punkter varav 15 korsformi-

Hos 1D X är AF-punkterna pla-
cerade inom ett mer rektangulärt 
område än hos Canons tidigare 
yrkeskameror. De når lite längre 
utåt sidorna i horisontell riktning, 
vilket är en fördel vid porträttfoto-
grafering. Och precis som på 1D 
Mark IV kan man gruppera punkter 
för att öka träffsäkerheten på rör-
liga motiv. Alternativen är fem 
punkter som bildar ett plus, en 
grupp om nio punkter i en fyrkant 
och ett läge där AF-området delas 
upp i nio zoner, inom vilka kame-
ran själv väljer punkt. Med grupp- 
eller zon-AF är 1D X en mästare på 
att fokusera på sådant som rör sig 
riktigt snabbt och passar perfekt för 
motorsport eller fotografering av 
flygande fågel. 

Kameran väljer AF-punkt

Det går också att använda ett läge 
där kameran helt själv väljer AF-
punkt. Här tar den hjälp av sin 
nyutvecklade ljusmätare, som inne-
håller hela 100 000 pixlar. I prak-
tiken fungerar ljusmätaren som en 
extra bildsensor. Den läser av moti-
vets ljushet, kontrast och färg och 
klarar bland annat av att identifiera 
ansikten i bilden. Informationen 
skickas till autofokusprocessorn 
som använder den för att spåra 
motiv som rör sig kors och tvärs 
över sökaren, och för att automa-
tiskt fokusera på ansikten. Canon 
kallar tekniken för iTR AF. I prak-
tiken fungerar den överlag bra, 
men knappast hundraprocentigt. 

Med iTR AF använder 1D X så 
många AF-punkter den själv tycker 
är lämpligt för det specifika moti-
vet. Men tillsammans med kontinu-
erlig autofokus (AI Servo) hoppar 
de här punkterna runt kring moti-
vet på ett sätt som upplevs nervöst. 
Som om kameran inte riktigt kan 
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Canon EOS 1D X är en av mark-

nadens snabbaste kameror, 

både ifråga om autofokus och 

serietagning. Den klarar dess-

utom att hålla seriehastigheten 

uppe även då motivet rör sig och 

fokus måste justeras om för 

 varje bild. 

nikon D4 har något sämre 

seriehastighet (max 10 bilder/s 

med aktiv fokus) men betydligt 

bättre buffertkapacitet – med 

raw-format ända upp till 75 bild-

er i 14-bitars färgdjup, medan 

Canon stoppar efter ”bara”           

39 bilder. För att Canon ska klara 

full hastighet krävs också att 

batteriet har mer än hälften av 

laddningen kvar. annars sjunker 

seriehastigheten till 10 bilder/s.

Så snabb                     
är kameran

Autofokus

Med Canon EF 24–70/2,8           

L II USM

24	mm:	0,17 s

35	mm: 0,19 s

70	mm: 0,20 s

Slutarfördröjning: 0,06 s

Serietagning

Uppgiven	hastighet:                 
12 bilder/s

Verklig	hastighet:                         
12 bilder/s

Maximalt	bildantal:                
150 jpeg-bilder (nivå 9),         

39 raw. Uppmätt med San 

Disk Extreme Pro, 90 MB/s.

Autofokusen	hos	1D	Mark	IV	fick	viss	
kritik	för	att	vara	för	komplex.	Hos			
1D	X	finns	det	till	och	med	ännu	fler	
inställningsalternativ	men	här	har	
Canon	försökt	underlätta	för	foto-
grafen	att	hitta	rätt	genom	att	skapa	
sex	skräddarsydda	autofokuspro-
gram,	så	kallade	Case,	för	olika	
motivsituationer.	I	kameramenyn	
kan	man	läsa	vad	varje	AF-program	
är	designat	för.	Till	exempel	”Case	4	
–	För	motiv	som	accelererar	eller	
bromsar	in	snabbt”.	Det	ska	passa	
bland	annat	fotboll	och	
	basket.	För	bilden	av	sim-
träningen	använde	jag											
”Case	2	–	Fortsätt	att	följa	
motiv	och	bortse	från	hind			er”.	
Då	ignorerade	kameran	
	vattenplasket	runt	ansiktet.
Tanken	bakom	AF-program-
men	är	onekligen	ett	ordent-
ligt	steg	i	rätt	riktning.	Men	
det	är	fortfarande	mycket	att	
hålla	reda	på	om	man	vill	lära	
sig	använda	autofokusen	fullt	ut.

Canons	proffskameror	är	alltid	
extremt	gedigna	och	vädertåliga.									
1D	X	är	inget	undantag.	Chassit	är	
byggt	i	stark	magnesiumlegering	och	
för	att	skydda	mot	fukt	och	damm	
har	kameran	försetts	med	76	gummi-
packningar	vid	knappar,	rattar	och	
andra	utsatta	punkter.

➤
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Tillbehörssko	för	Canon	E-TTL-
blixtar	samt	PC-uttag	(på	
sidan	av	kameran)	för	studio-
blixt.	Någon	inbyggd	blixt	finns	
inte.

bestämma sig för vad som är vikti-
gast. Nikon D4 har motsvarande 
autofunktion (51-punkters 3D AF) 
men väljer AF-punkter med större 
säkerhet.

Höjdarhantering

En stor nyhet med 1D X är att 
kameran har fått betydligt bättre 
hantering vid fotografering i höjd-
format. Det finns nu en komplett 
uppsättning reglage specifikt för 
vertikalgreppet, inte bara inmat-
ningshjul och avtryck utan även 
extra AF-joystick och sammanlagt 
sex andra knappar. Man kommer åt 
allt precis lika bra som vid liggande 
format. Samtidigt har man gjort 
reglagen på vertikalgreppet mindre 
utsatta och det är inte längre 
någon risk att man råkar komma   
åt dem av misstag, som på 1D 
Mark IV.

På ovansidan av kameran hittar 
vi nu en särskild vitbalansknapp 
och på baksidan en knapp för         
att aktivera live view. Samt en 
”Q-knapp” som tänder en grafisk 
kontrollmeny på skärmen, en slags 

genväg till de vanligaste inställ-
ningarna. Särskilt de båda sist-
nämnda underlättar ordentligt.   
1D X ger dessutom möjlighet att 
ändra uppgift för många reglage. 
Den går alltså i hög grad att skräd-
darsy efter eget behov, ett känne-
tecken för en riktig proffsmodell! 
Men belysta knappar och reglage 
har man inte utrustat kameran 
med. Det har däremot Nikon D4. 
En klar fördel när man fotograferar 
i dåligt upplysta miljöer, som vid 
en konsert. 

På 1D X har man gått tillbaka till 
ett i mitt tycke förlegat sätt att för-
stora utsnitt vid bildvisning. Här 
krävs att man först trycker på en 

förstoringsknapp och sedan vrider 
inmatningshjulet för att öka eller 
minska utsnittet. På 1D Mark IV 
fanns två zoomknappar placerade 
bredvid varandra, lättåtkomliga för 
höger tumme. Snabba och intuitiva 
att använda. Men det tyckte alltså 
inte Canon. De lade i alla fall till 
möjligheten att hoppa direkt till en 
förvald förstoring vid första trycket 
på zoomknappen. Det spar tid.

Intressanta finesser

En hel del nya finesser har letat sig 
in i 1D X. Vi efterlyste till exempel 
elektroniskt vattenpass och mer 
avancerad auto-ISO vid testet av 
1D Mark IV. Båda finns nu. Med 
auto-ISO kan man ställa in en 
begräsning för lägsta och högsta 
ISO-tal och kameran väljer auto-
matiskt en slutartid som passar 
brännvidden. Man kan också själv 
sätta gränsen för vilken längsta 

Hanteringstips

1 
Genom att trycka på info-

knappen på kamerans bak-

sida ett par gånger går det 

att aktivera en virtuell horisont. 

Den känner av om kameran 

lutas i sidled eller framåt res-

pektive bakåt. Man kan även få 

elektroniskt vattenpass att visas 

i sökaren. Funktionen kan pro-

grammeras att starta när man 

trycker på den främre M-Fn 

knappen.

2 
Upplever man att auto-

fokusen ställer skärpan 

en aning fel kan man 

 kalibrera om den med meny -

valet ”aF Mikrojustering”, en 

finess som Canon har haft 
 några år i sina mer avancerade 

modeller. En nyhet hos 1D X är 

att kameran kan spara kalibre-

rade värden för både vidvinkel- 

och teleläget och dessutom       

för olika exemplar av samma 

objektiv. Den känner nämligen 

igen serienumret.

Video med 
eOS 1D X
● Videoinspelning är en viktig 

funktion på en professionell 

systemkamera idag och EOS 

1D X är välutrustad i det 

av seendet. Man kan filma i 

full-HD (1 920x1 080 pixlar) 

med manuell slutartids- och 

bländarinställning och även 

välja känsligheter från ISO 100 

ända upp till 25 600. Givetvis 

finns uttag för mikrofon och 

hörlur för medhörning. En rik-

tigt finurlig finess är att det 

bakre inmatningshjulet är 

beröringskänsligt vid sidorna 

och kan användas för tyst 

 kontroll av olika inställningar 

under filminspelningen. Till 

exempel ljudnivån.

Stor	och	ljus	spegelreflex-
sökare	med	100	procent	
täckning	av	bilden	vid	0,76x	
förstoring.	Dioptrijustering.

Med	måtten	15,8x16,4x8,3	cm	
och	en	vikt	på	1	540	gram	
	inklusive	batteri	och	minneskort	
är	EOS	1D	X	en	stor	och	tung	
kamera.	Den	väger	165	gram	
mer	än	föregångaren	1D	Mark	IV	
och	200	gram	mer	än	Nikon	D4.

Ny,	förbättrad	3,2-tums					
(8,1	cm)	skärm	med													
1,04	miljoner	färgpunkter.	
Tack	vare	god	ljusstyrka			
och	antireflexbehandlad	yta	
fungerar	den	bra	även	i	sol-
sken.	Sidoförhållande	3:2.

Laddbart	litiumjonbatteri,	
Canon	LP-E4N,	på	2450	mAh.	
Kameran	kan	visa	batteristatus	
i	procent,	antal	gjorda	expone-
ringar	sedan	laddning	samt	
batteriets	allmänna	kondition.	
	Batteri	LP-E4	passar	också.

Canon	EOS	1D	X	har	dubbla	minnes-
kortfack	för	Compact	Flash	(CF),	
båda	kompatibla	med	den	snabba	
UDMA-standarden.	Här	finns	möj-
lighet	att	välja	hur	kort	nr	2	ska	
användas	–	som	extralagring,	back-
up	eller	för	att	dela	upp	filformaten	
så	att	jpeg	hamnar	i	det	ena	och	raw			
i	det	andra	kortet.	Men	tyvärr	kan	
man	inte	välja	var	man	vill	lagra	
	videofiler.	Jpeg-bilder	kan	sparas	i	tio	
komprimeringsnivåer	och	raw	i	tre	
olika	upplösningar.	Det	går	även	att	
fotografera	med	båda	filformaten	
samtidigt.
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pris

tekniska data

Pris:	Kamerahus:																																	
Cirka	60	000	kronor.

Bildsensor: CMOS, storlek   

36x24 mm (småbildsformat).

Upplösning: 18 miljoner pixlar.

Objektiv: Canon EF-fattning           

(Ej EF-S).

Känslighet: ISO 100–51 200 i 1/3 

steg. Utökad känslighet ner till 

ISO 50 och upp till motsvarande 

ISO 204 800.

Vitbalans: auto, sex förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta, manuell i kelvingrader.

Fokusering: Fasdetekterande 

autofokus med 61 punkter varav 

41 är korsformiga. Val av aF-

punkt kan göras automatiskt, 

manuellt eller gruppvis.

Ljusmätning: Flerfältsmätning        

i 252 fält, centrumvägd, utsnitts- 

och spotmätning (även multi-

spot).

Exponering: Program-, tids-, 

bländarautomatik samt manuell 

exponering. Exponeringskom-

pensation +/- 5 steg i 1/3 steg 

samt bracketing.

Slutartider: 1/8 000–30 s samt 

B. Inställbara i 1/3 steg. 1/250 s 

blixtsynk.

Video: 1 920x1 080, 30p eller           

1 280x720 pixlar, 60p. Max             

29 min 59 s. Sparas i mov-format 

(H.264). Inbyggd monomikrofon. 

Ingång för extern mikrofon. Hör-

lursuttag för medhörning. Regle-

ring av ljudnivån. HDMI-utgång.

Övrigt: Vibrerande dammfilter 

för bildsensorn. Spegeluppfäll-

ning. Virtuell horisont. Multiexpo-

nering. aF-kalibrering. automa-

tisk reducering av vinjettering och 

kromatisk aberration. Inbyggd 

raw-redigering. Möjlighet att 

skräddarsy funktionen hos ett 

flertal olika knappar och reglage. 

Svenska menyer. 

Generalagent: Canon Svenska 

aB, tel. 08-744 85 00,                 

www.canon.se

slutartid automatiken ska få använ-
da. Men märkligt nog går det inte 
att ställa den på kortare tid än 
1/250 s. Varför inte ge tillgång till 
hela slutartidsskalan, eller åtmins-
tone upp till 1/2 000 s? 

Vi hittar fler intressanta nyheter   
i finessutbudet – vad sägs exempel-
vis om multiexponering? Eller 
inbyggd raw-konvertering, alltså 
möjlighet att redigera en raw-bild 
och spara om den till jpeg med 
andra inställningar än vid själva 
fotograferingen? Klart användbart 
om man snabbt vill få fram en jpeg-
bild för att skicka till en tidnings-
redaktion eller lägga upp på en 
webbsida. Jag saknar dock en 
finess som syskonmodellen EOS 5D 
Mark III har, nämligen automatisk 
HDR-tagning. Det fungerade över 
förväntan på 5D, till och med vid 
frihandsfotografering. Med 1D X 
får man nöja sig med manuell 
HDR-tagning och efterarbete i en 
dator.

Det vibrerande dammfiltret 
framför bildsensorn har blivit mer 
avancerat jämfört med föregånga-
ren och ska nu rulla av dammet 
från sensorn i stället för att enbart 
skaka runt det. Det verkar fungera 
riktigt bra. Efter ett tillfälle med 

serietagning upptäcktes en tydlig 
dammfläck i samtliga bilder. En 
omgång med dammvibrering räck-
te, sedan var den borta!

Bättre bildkvalitet

Men har bildkvaliteten blivit bätt-
re? Ja, utan tvekan. 1D X ger bilder 
med mer studs i färgerna vid stan-
dardinställning än Canons tidigare 
proffsmodeller och tack vare den 
nya ljusmätaren är också den auto-
matiska vitbalansen pålitligare vid 
konstbelysning. Särskilt impone-
rande är den vid lysrörsljus, som 
brukar vara knepigt om man vill ha 
neutral färgton. Inbyggda korrige-
ringsfunktioner för objektivfel som 
vinjettering och kromatisk aberra-
tion gör sitt till för att höja bild-
kvaliteten. Och även distorsion kan 
minskas, men bara i efterhand via 
raw-konverteringsmenyn.

EOS 1D X har också ungefär ett 
steg förbättrad brusprestanda vid 
jpeg-fotografering jämfört med 1D 
Mark IV. Bruset märks i praktiken 
inte förrän man börjar komma upp 
i känsligheter som ISO 6 400 och 
är färgneutralt, kornlikt och snyggt. 
Brusreduceringen sänker dock 

detaljåtergivningen och skärpan   
en aning. Kameran ger användbar 
bildkvalitet ända upp till ISO          
25 600, även för veckotidnings-
tryck eller utskrifter i mindre for-
mat. Vid den här höga känsligheten 
är dock bruset tydligt och skärpan 
klart påverkad. Medan ISO 51 200 
fortfarande duger för dagstidnings-
tryck är högsta känsligheten, ISO 
204 800, praktiskt taget oanvänd-
bar för bildmässig fotografi.

Sammanfattning

Efter avslutat test är det ingen 
 tvekan om omdömet – EOS 1D X   
är Canons överlägset bästa system-
kamera hittills. En rejäl uppgrade-
ring, både jämfört med 1D mark IV 
och 1Ds Mark III, och en tuff kon-
kurrent till Nikons proffsmodell 
D4. Canon vinner på snabbare 
serietagning och fler korsformiga 
autofokuspunkter medan Nikon är 
lite mer putsad vad gäller hante-
ring och finesser. Båda är dock 
extremt kompetenta kameror för 
actionfotografering och likvärdiga 
vad gäller bildkvaliteten. En topp-
klassutmärkelse till Canon 1D X är 
därmed självklar! ■

Med	ny,	lågbrusig	bild-
sensor	och	förbättrad	vit-
balansautomatik	är	det	
befriande	enkelt	att	foto-
grafera	med	1D	X	i	befint-
ligt	ljus	på	evenemang	
som	festivaler	och	kon-
serter.	Kameran	ger	ock-
så	bättre	bildkvalitet	
vid	standardinställning	
än	sina	föregångare,	
med	högre	färgmätt-
nad	totalt	men	sam-
tidigt	god	nyansering			
i	svåra	färger	som	rött	
och	blått.

ISO	4	000

	ISO	1	600ISO	10	000
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