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 S
ystemkameror för 
nybörjare är inte sär
skilt långlivade, de byts 
vanligen ut varje år.         

I det dyrare segmentet, system 
kameror för mer erfarna använ   
dare, sker uppdateringarna mer 
sällan. Det är inte ovanligt att det 
går tre till fyra år mellan varje 
generation. I gengäld brukar skill
naderna vara betydligt större och 
intressantare. Precis så är det med 
Canon EOS 70D, ersättaren till 
EOS 60D som lanserades för 
ungefär tre år sedan (se test i 
FOTO nr 11/2010).

Canon EOS 70D innehåller för
bättringar som rör allt från hante
ring och Ànessutbud till prestanda 
och bildkvalitet. Introduktions
priset har däremot blivit lägre. 
Själva kamerahuset kostar cirka 
10 000 kronor – EOS 60D låg på 

■	 Mycket	god	bild-																			
och	videokvalitet

■	 Utvik-	och	vridbar	skärm	
med	pekfunktion

■	 Snabb	autofokus	med								
19	korsformiga	punkter

■	 Välfungerande	autofokus	
vid	live	view	och	video

■	 Snabb	serietagning

■	 Inbyggd	wifi

■	 Tyst	läge,	fungerar	både	
vid	enkelbild	och	serie-
tagning

■	 Kreativa	finesser	som	
multiexponering	och	HDR

■	 Inbyggd	raw-konvertering

■	 Exponerar	något	ojämnt	
(med	flerfältsmätaren)

■	 Sämre	dynamiskt	
omfång	än	konkurrent-
kamerorna

■	 Bakre	inmatningshjulet	
känns	sladdrigt	och	
plastigt

PLUS

MINUS

12 500 kronor vid lanseringen.   
En trevlig utveckling får man väl 
säga, i alla fall för oss konsumen
ter. Men 10 000 kronor är trots 
allt en hel del pengar och konkur
rensen är hård. Inte minst från 
ärkerivalen Nikon, som har sin 
D7100 till salu för ungefär lika 
mycket pengar, ja till och med lite 
mindre. Så vi får väl kika närmare 
på vad det är Canon EOS 70D 
erbjuder.

Fasdetekterande autofokus

Bildsensorn är som tidigare i APS
Cstorlek, 22,5✕15 mm i bredd 
och höjd. Upplösningen har dock 
ökat till 20 megapixel, två mega
pixel mer än hos såväl EOS 60D 
som storasyskonet EOS 7D. Det 
låter inte som en särskilt stor 
 förbättring. Men 70D har ett litet 
ess i sin rockärm – varje pixel är 

teSt CanOn EOS 70D

en uppdatering värd namnet
Största nyheten är den snabba autofokusen som dessutom fungerar 

bra även vid live view och Òlmning. Lägg till inbyggd wiÒ, bra bildkvalitet 

och att även serietagningen är snabb och du har en riktigt bra kamera. 

Canon EOS 70D heter modellen som tar över efter EOS 60D. 

teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

EOS	70D	är	utmärkt	för	den	som	vill	fotografera	sport,	fågel	och	liknande.	Vi	provade	den	bland	annat	vid	ett	folkrace	
och	blev	positivt	överraskade	av	hur	Ònt	autofokusen	hängde	med.	Nittio	procent	av	bilderna	blev	knivskarpa,	till	och	
med	vid	full	seriehastighet	(7	bilder/s).		
En	mycket	användbar	Òness	som	vi	utnyttjade	här	är	möjligheten	att	styra	kamerans	totalt	19	korsformiga	punkter	
gruppvis.	Den	större	fokusytan	gör	det	enklare	att	behålla	skärpan	på	ett	snabbrörligt	motiv.
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utrustad med två fotodioder som 
kan läsas av var för sig. Kameran 
har alltså totalt 40 miljoner foto
dioder – Áer än hos någon annan 
systemkamera under mellanfor
mat. Syftet med de dubbla dio
derna är dock inte att ge högre 
detaljåtergivning och skärpa utan 
något helt annat, nämligen att   
ge möjlighet till fasdetekterande 
autofokus från bildsensorn i stäl
let för kontrastfokus som annars 
brukar användas. Canon kallar 
tekniken för Dual Pixel CMOS AF 
(DAF).

Poängen med en fasdetekteran
de bildsensor är att autofokusen 
blir betydligt snabbare och säkra
re när man fotograferar med live 
view eller Àlmar. I synnerhet det 
sistnämnda är ett viktigt steg 
framåt, eftersom seg eller till och 
med obeÀntlig autofokus i video
läget hittills varit en av spegel
reÁexkamerornas största nack 
delar jämfört med spegellösa 
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Canon EOS 70D har nästan lika 

snabb serietagning som stora-

syskonet EOS 7D (8 bilder/s). 

Men den håller inte riktigt upp-

given prestanda för jpeg-buf-

fert. Canon hävdar att man kan 

trycka av max 65 jpeg-bilder          

i obruten följd (vid full hastig-

het). Vi fick aldrig bättre resul-

tat än max 50 bilder, men det 

lär räcka för de flesta sport- 

och actionmotiv.

autofokusen med STM-motorn 

är mycket kvick när det gäller 

att ställa skärpan på stillastå-

ende motiv. I alla fall då söka-

ren och den vanliga fasdetek-

terande fokussensorn används. 

Med live view saktar den ned, 

med 18–135 mm-zoomen och 

bra ljus hamnar fokustiden på 

mellan 0,6 och 0,8 s. Det är 

ändå ovanligt snabbt för en 

spegelreflexkamera. I svagt ljus 

sjunker fokushastigheten ytter-

ligare med live view. Kameran 

tar då hela 1,2 sekunder på sig 

att fokusera i 135 mm-läget.           

I samma situation ställer den 

vanliga autofokusen (med 

optiska sökaren) skärpan på 

0,35 s. Den vanliga aF-sensorn 

är alltså överlägsen när moti-

vet är dåligt upplyst. 

Så snabb                     
är kameran

AUtOFOkUS

Med Canon EF 

18–135/3,5–5,6 IS STM

18	mm: 0,12 s

50	mm: 0,16 s

135	mm: 0,30 s

Slutarfördröjning: 0,06 s

SeRIetAgNINg

Uppgiven	hastighet:             

7 bilder/s

Verklig	hastighet:                   

7 bilder/s

Maximalt	bildantal:    

Med jpeg: 50 bilder.         

Med	raw: 16 bilder. 
 Uppmätt med San Disk 

Extreme Pro 95 MB/s.

➤

Ifråga	om	brus	vid	höga	känsligheter	
klarar	sig	EOS	70D	mycket	bra.	Med	
jpeg-format	är	bruset	i	stort	sett	
färglöst	och	stör	väldigt	lite,	också	
när	man	går	så	högt	som	ISO	3	200.	
Till	och	med	ISO	6	400	ger	ett	
	resultat	som	är	fullt	dugligt	för	en	
utskrift	i	A3-format.	Nöjer	man	sig	
med	mindre	storlekar	kan	även										
ISO	12	800	duga.	Känslig		hetsområ-
det	sträcker	sig	upp	till	ISO	25	600	
men	här	börjar	förlusten	av	färg-
mättnad	och	skärpa	bli	väl	tydlig.
Vi	jämförde	med	Nikon	D7100,	den	
mest	självklara	konkurrenten.	Vid	
ISO	6	400	ger	Nikon	aningen	grövre	
och	mer	färgat	brus.	När	det	gäller	
skärpa	och	detaljåtergivning	är	
	skillnaden	mycket	liten,	trots	Nikons	
fyra	miljoner	Óer	pixlar.	Vid	testet	
användes	likadana	objektiv	(Sigma	
18–50/2,8	EX	DC)	och	samma	expo-
nering:	1/4	s,	bländare	8.

modeller. För att fokustekniken 
ska fungera optimalt krävs dock 
att kameran utrustas med objektiv 
som använder Canons senaste 
fokusmotor, STM (Stepping 
motor). Till exempel EFS 18– 
135/3,5–5,6 IS STM, som också 
säljs i paket med EOS 70D. Men 
även med objektiv som använder 
äldre fokusmotorer ger DAF klart 
bättre autofokus vid live view   
och Àlmning än hos andra spegel
reÁexkameror. Vi provade bland 
annat med Canon EFS 15–85/ 
3,5–5,6 IS USM. Den kombinatio
nen fokuserade mer än dubbelt så 
fort i live viewläget som Nikon 
D7100 med motsvarande zoom 
(Nikkor AFS 16–85/3,5–5,6 G ED 
VR). Imponerande! Men man   
får vara medveten om att även 
Canons USMmotor, som tidigare 
räknats som tyst, ger tydliga 
fokusljud i Àlmerna, i alla fall om 
man använder kamerans inbyggda 
mikrofon.

DAFtekniken ger också en 
mycket stor autofokusyta, nästan 
hela skärmen kan utnyttjas. Den 
möjliggör även ansiktssökande 
fokus som är mycket användbar 
såväl vid fotografering som Àlm
ning. Nu kan man alltså lämna 
över kameran till en mindre tek
nikkunnig vän eller anhörig och 
ändå räkna med att få välfokuse
rade bilder och videosekvenser. 
Inte dumt.

Blixtsnabb fokusering

När man använder sökaren är det 
dock inte DAF och bildsensorn 
som sköter fokuseringen utan   
en traditionell, fasdetekterande 
fokussensor. Och även den har 
uppgraderats. Föregångaren 60D 
erbjöd nio fokuspunkter, samtliga 
korsformiga. Den nya kameran 
har i princip samma autofokus 
som EOS 7D, det vill säga 19 
punkter som samtliga är kors
formiga. Även andra egenskaper 

Varje	pixel	på	Canons	bildsensor	
består	av	två	ljussamlande	fotodioder	
som	skickar	separata	signaler	till	den	
snabba	processorn	Digic	5+.	De	gör	
det	möjligt	för	kameran	att	använda	
fasdetekterande	autofokus	även	när	
spegeln	är	uppfälld	och	skärmen	
	agerar	sökare.	Canon	kallar	tekniken	
för	Dual	Pixel	CMOS	AF	(DAF).

Canon 70D, ISO 6400 Nikon D7100, ISO 6400
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från 7D följer med, som möjlig
heten att styra fokuspunkter 
gruppvis. Och att programmera 
en särskild punkt som aktiveras 
automatiskt när kameran vänds 
till höjdformat. Det sistnämnda är 
särskilt trevligt om man ofta tar 
porträtt. Fokuseringen är blixt
snabb, märkbart rappare än hos 
Nikon D7100. Ett smolk i bägaren 
är dock att autofokusen inte är 
den mest ljuskänsliga på mark
naden. Den ger upp vid ljusnivåer 
på 0,5 EV. Som jämförelse kan 
Nikon D7100 fokusera ned till   
-2 EV med 15 av sina totalt          
51 punkter. Och Pentax K5 II 
 klarar 3 EV – så mörkt att man 
själv knappt ser motivet.

EOS 70D har också fått snab
bare serietagning. Den klarar nu   
7 bilder/s, nästan 2 bilder/s mer 
än 60D. Det är fullt tillräckligt för 
sportfotografering och aningen 
mer än Nikon D7100 erbjuder i 
standardläge (6 bilder/s). Men 
Nikon kan öka på serietagningen 
till 7 bilder/s genom aktivering av 
”beskuret högfartsläge”. Då sänks 
upplösningen från 24 till 15 me  ga     
             pixel. Det blir fortfarande respek
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test CanOn EOS 70D

Inbyggd	blixt	med	ledtal	12	vid	
ISO	100.	Kan	även	användas	
för	trådlös	TTL-styrning	av	
extern	Canon-blixt.
Har	även	tillbehörssko	för	
Canon	E-TTL-blixtar.

Hanteringstips

1  
Canon 70D är suverän om 

du vill filma. Men vill du ha 

högsta möjliga videokvali-

tet ska du inte nöja dig med att 

ställa in full-HD (1 920x1 080 

pixlar) utan också välja att 

spara filmerna med kompri-

meringsmetoden IPB i stället 

för aLL-I. Du hittar inställning-

en i videomenyn.

2 
I Custom Function-

menyn finns möjligheten 

att programmera om 

flera av kamerans knappar och 

reglage för andra uppgifter än 

vid standardinställning. Du kan 

alltså skräddarsy hanteringen 

efter egen smak! Hittas under 

C.Fn III -4.

SpegelreÓexsökare	med	
98	procent	täckning	av	
bilden,	0,95x	förstoring.	
Dioptrijustering.

Kamerahuset	mäter	14,5x11,1x7,1	cm	
och	väger	cirka	770	gram	inklusive	
batteri	och	minneskort	(exklusive	
objektiv).

Utvik-	och	vridbar	tretums	
pekskärm	med	1,04	miljoner	
färgpunkter.	Upplevs	mycket	
skarp	och	tydlig.	Bildytan	är	
7,6	cm	diagonalt	och	sidoför-
hållandet	är	3:2.	Skärmen	kan	
också	visa	en	virtuell	horisont.

Laddbart	litiumjonbatteri,	
Canon	LP-E6,	på	1800	mAh.	
Kameran	kan	visa	batteri-
status	i	procent,	antal	gjorda	
exponeringar	sedan	laddning	
samt	batteriets	allmänna	
kondition.

 Skärmen är liksom tidigare utvik
bar men har nu även pekfunktion. 
En av de största fördelarna med 
det är att man kan styra fokus
punkten med pekÀngret vart som 
helst i bilden medan man Àlmar. 
Och det sker helt ljudlöst. Ett Áer
tal andra kamerainställningar går 
också att göra genom att trycka 
på symboler på skärmen. Och i 
visningsläget kan man Ànger
bläddra bland bilder och zooma 
genom att nypa med tummen och 
pekÀngret.

Inbyggd wifi

Vill man få trådlös bildöverföring 
med EOS 60D är man tvungen   
att använda ett så kallat EyeFi 
minneskort. Det behövs inte med 
70D, här Ànns inbyggd wiÀ-funk
tion. Den kan också utnyttjas för 
trådlös kamerastyrning. För att 
det ska fungera måste man först 
ladda ned och installera appen 
EOS Remote i sin telefon/surfplat

tabelt stora bildÀler som håller   
för stora utskrifter. I praktiken är 
ändå Canon vassare eftersom   
70D klarar att ta Áer bilder i serie 
innan buŲertminnet tar slut. Med 
beskuret högfartsläge ger D7100 
upp efter 12 raw-bilder, Canon 
klarar att ta 16.

stabilt bygge

Ifråga om byggkvalitet upplevs 
EOS 70D överlag som mycket 
 stabil och trevlig att hålla i, med 
ett rejält handgrepp och bra stöd 
för tummen på baksidan. Stom
men är av aluminium men kåpor
na av plast. Det sistnämnda är 
inget som direkt märks, plasten   
är av hög kvalitet och sviktar inte 
någonstans. Kameran har en viss 
grad av väderskydd, enligt Canon 
ska det vara ungefär som hos den 
gamla analoga proŲsmodellen 
EOS 1N. Fast den var inte känd 
för att tåla särskilt mycket regn…

Knappar och reglage har till 
stor del Áyttats och designats om 
jämfört med EOS 60D. På det hela 
taget har det lett till bättre hante
ring. Ett exempel är reglaget för 
aktivering av live view eller Àlm
inspelning (se baksidesbilden 
ovan). Bildvisningsknappen har 
Áyttat upp och nås enkelt med 
höger tumme. Tidigare satt den 
längst ned vid botten av kameran. 
Vitbalansknapp saknas däremot 
fortfarande, den funktionen får 

man ställa in med hjälp en snabb
meny på skärmen. Tyvärr upplevs 
det bakre inmatningshjulet lite 
sladdrigt och låter plastigt när 
man snurrar på det. Det matchar 
inte riktigt känslan i resten av 
 reglagen.

Sökaren har förbättrats en 
aning och visar 98 procent av 
 bilden, mot 96 hos EOS 60D. 
Dessutom har den försetts med   
ett elektroniskt vattenpass som 
man själv kan välja att aktivera. 
En annan ny Àness är att sökaren 
kan tända en varningssymbol när 
spotmätning används, eller om 
kameran ställts in i svartvitt bild
läge. Det är naturligtvis bra. 

Ny	knapp	på	EOS	70D	–	val	av	
fokusområde.	Används	för	att	
hantera	kamerans	19	fokus-
punkter.	Växla	mellan	samt-
liga,	gruppvis	indelning	eller	
enskild	punkt.

Förbättrat	reglage	
för	att	starta	live	
view	och	Òlm-
inspelning.

EOS	70D	har	uttag	för	ett	SD-kort	
(även	HC/XC).	För	bästa	serietag-
ningsprestanda	rekommenderas	
kort	i	hastighetsklassen	UHS-1	.	
	Bilderna	kan	lagras	i	antingen	jpeg	
(två	valbara	nivåer)	eller	raw	(tre	
valbara	upplösningar).	Det	går	även	
att	fotografera	med	båda	Òlforma-
ten	samtidigt.	

FOT1311-066-069-canon-korr1.indd   68 2013-10-02   08.18



69FOTO 11/2013

tip
s&

te
s

t

pris

tekniska data

Kamerahus:	cirka	10	000	kro-
nor.	Paket	med	EF-S	18–135/	
3,5–5,6	IS	STM:	cirka	13	000	
kronor.

Bildsensor: CMOS, storlek 

22,5x15 mm (aPS-C).

Upplösning: 20 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, sex förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta, manuell i kelvingrader.

Fokusering: Fasdetekterande 

autofokus med 19 punkter, 

samtliga korsformiga. Val av aF-

punkt kan göras automatiskt 

eller manuellt.

Ljusmätning: Flerfältsmätning   

i 63 fält, utsnitts-, spot- och 
 centrumvägd mätning.

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 pixlar, 30p 

eller 1 280x720 pixlar, 60p.        

Max 29 min 59 s. Sparas i mov-

format. Inbyggd stereomikrofon. 

Ingång för extern mikrofon. 

HDMI-utgång.

Övrigt: Wifi för trådlös bildöver-

föring och kamerastyrning. 

Vibrerande dammfilter för bild-

sensorn. Spegeluppfällning. 
 Virtuell horisont. Multiexpone-

ring. automatiskt HDR-läge.   

aF-kalibrering. Histogramvisning 

och högdagerblink. Inbyggd raw-

redigering. 23 customfunktioner. 

Möjlighet att skräddarsy funktio-

nen hos ett flertal olika knappar 

och reglage. Svenska menyer. 

Generalagent: Canon Svenska 

aB, tel. 08-744 85 00,                

www.canon.se

ta. Den Ànns för både iOS (Apple) 
och Android. En annan nyhet i 
70D är ”Tyst läge”. Med det akti
verat minskar ljudet från avtryck
et. Skillnaden är knappast drama
tisk men tillräckligt stor för att 
man ska ha nytta av Ànessen i 
känsliga situationer. Det tysta 
läget fungerar både vid enbilds 
och serietagning.

Vid testet av EOS 60D reagera
de vi på att man inte kan ställa in 
längsta tillåtna slutartid när man 
använder autoISO vid program 
eller tidsautomatik. Det kan man 
däremot på 70D. I menyraden 
ISOinställningar > Minsta slutar
tid väljer man antingen själv en 
slutartid som inte får understigas, 
eller läget Auto där kameran 
 strävar efter att ge en slutartid 
som passar brännvidden, för att 
bilderna inte ska få skaknings 
oskärpa. Att ställa in den själv kan 
vara intressant vid fotografering 

av rörliga motiv. Eller skulle kun
na ha varit det. För kortare tid än 
1/250 s kan man inte välja. Och 
det är inte en särskilt kort tid i 
sportsammanhang. Hur tänkte 
Canon här?

Ifråga om mer kreativa Ànesser 
har EOS 70D det mesta som bör 
Ànnas på en kamera i den här 
klassen. Inbyggd raw-konverte
ring fanns redan hos 60D. Nu har 
det även tillkommit automatisk 
HDRfotografering och multiexpo
nering. Det förstnämnda fungerar 
bara med jpeg men multiexpo
nering kan även göras med raw. 
Det går till och med att göra nya 
exponeringar ovanpå en redan 
beÀntlig bild på minneskortet. 
Kul! Diverse bildeŲekter Ànns 
också, som exempelvis Miniatyr
eŲekt, leksakskamera och Fish
eye.

Detaljrika bilder

Och hur står det till med bild
kvaliteten? Skillnaden i pixelantal 
mellan 60D och 70D är så liten att 
den i praktiken nästan är omöjlig 
att se, vare sig på skärm eller 
utskrift. Canon har heller inte slo
pat lågpassÀltret framför sensorn, 
något Áera andra konkurrenter 
gjort med sina kameror, för att 
öka skärpan. Bland annat Nikon 
D7100. Men EOS 70D levererar 
ändå mycket krispiga och detalj
rika bilder. Fotograferar man med 
jpeg ger den också synbart lägre 
brus vid höga känsligheter än sin 
föregångare. En förbättring som 

motsvarar ungefär ett ISOsteg. 
läs mer i bildtexten på sidan 67.
Det dynamiska omfånget är där 
emot mer eller mindre detsamma 
som tidigare. Här hänger Canons 
kamera inte riktigt med vid jäm 
förelse med exempelvis Nikon 
D7100 eller Pentax K5 II. Det 
märks mest om man fotograferar   
i raw-format och försöker göra 
stora justeringar i bildens ljushet. 
Canons raw-Àler har sämre teck
ning i de extrema skugg respek
tive högdagerområdena. Men ett 
större problem är att EOS 70D 
exponerar ojämnt med sin Áer
fältsmätare. Det Ànns dock en 
 lösning (se bildtexten ovan).   
Som helhet ger Canons kamera 
utmärkt bildkvalitet men den är 
inte bland de bästa i sin klass.

sammanfattning

Canon EOS 70D är en trevlig 
kamera med Àna prestanda och 
Ànesser för såväl fotografen som 
Àlmaren. Och det är en betydande 
uppdatering från EOS 60D. Kame
rans främsta konkurrensfördelar 
är den välfungerande autofokusen 
vid live view och Àlminspelning 
samt den inbyggda och lättanvän
da wiÀ-funktionen. Fullt vridbar 
skärm med avancerad pekfunk
tion är också något som 70D är 
ensam om i den här kameraklas
sen. Den ojämna exponeringen 
drar visserligen ned helhetsin
trycket en aning men på det hela 
taget är det svårt att inte charmas 
av det här lilla kraftpaketet! ■

Under	testet	upplevde	vi	att	EOS	
70D	exponerar	ganska	ojämnt.	Två	
bilder	på	samma	motiv	kan	få	helt	
olika	exponering	om	kompositionen	
ändras	bara	en	aning.	Det	beror	på	
att	kamerans	Óerfälts	mätare	lägger	
alltför	stor	vikt	vid	den	aktiva	fokus-
punkten.	Mellan		bilderna	här,	tagna	
med	tidsauto	matik	(Av),	skiljer	det	
drygt	ett	stegs	exponering.	I	den	
vänstra	bilden		ligger	aktiv	fokus-
punkt	över	de	solbelysta	klipporna,	i	
den	högra	har	fokuspunkten	hamnat	
över	den		mörka	vatten	ytan.	Men	
ställer	man	in	kameran	på	centrum-
vägd	ljusmätning	bryr	den	sig	inte	
längre	om	var	fokuspunkten	hamnar.	
Och	då	ger	den	mer	konsekvent	
exponering.	Problemet	löst!

WiÒ-funktionen	är	enkel	att	ställa	in	
och	det	går	fort	att	ansluta	till	en	
telefon	eller	surfplatta.	Andra	möj-
ligheter	är	anslutning	till	en	dator	
eller	wiÒ-kompatibel	skrivare.	
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