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Storlek och vikt  
● Både Canon EOS 6D och
Nikon D610 är traditionella
DSLR-kameror, de har en optisk
sökare med spegelrefexmeka-
nism. En spegelrefexsökare
avpassad för en fullformatsensor
tar plats i kamerahuset vilket
märks i de yttre dimensionerna.
Även om EOS 6D och D610 är
nätta jämfört med Canons res-
pektive Nikons professionella
faggskepp kan man knappast
kalla de båda kamerorna för små
och smidiga. Nikon D610 är med
en vikt på 850 gram klart tyngst
i testet.

Ifråga om storlek och vikt skil-
jer sig Sony Alpha 7, eller A7, 
radikalt från sina konkurrenter. 
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 D
igitala systemkameror 
med bildsensorer i 
fullformat, 24✕36 mm, 
var till en början 

mycket dyra och köptes nästan 
uteslutande av yrkesfotografer. 
Canons första fullformatskamera 
EOS 1Ds, som lanserades 2003, 
hade exempelvis ett listpris på 
100 000 kronor. Priserna har 
sjunkit de senaste åren men 
kameror med 24✕36 mm senso-
rer har ändå fortsatt att kosta 
betydligt mer än motsvarande 
modeller med APS-C- eller min-
dre format. Den större sensor-
ytan är helt enkelt mycket dyrare 
att tillverka.

Men de tre största kamera-
tillverkarna – Canon, Nikon och 
Sony – har idag varsin fullfor-
matsmodell som prismässigt 
 ligger inom räckhåll för många 
vanliga hobbyfotografer. Canon 

EOS 6D och Nikon D610 kostar 
ungefär lika mycket, omkring   
15 000 kronor för enbart kame-
rahuset. Sony Alpha 7 utan 
objektiv har ett butikspris på 
ungefär 13 500 kronor, vilket     
i sammanhanget får anses vara 
riktigt billigt. Men frågan är 
 vilken av dessa kameror som är 
bästa köpet. Det ska vi ta reda på 
här!

SPECIAL FULLFORMAT TEST INSTEGSMODELLER

Vi utser bästa kameran!
Sugen på den bildkvalitet en fullformatare kan ge? Vi har testat 
instegskamerorna Canon EOS 6D, Nikon D610 och Sony Alpha 7, 
jämfört dem på längden och bredden, inifrån och ut och kommit 
fram till vad vi anser vara det bästa köpet.
TEXT OCH FOTO: CHRISTIAN NILSSON

Sökare
● När formatet krymper brukar
det innebära kompromisser.
Sonys elektroniska sökare är
 förvisso stor och högupplöst och
ger en ljusare bild än konkurren-
ternas optiska sökare när man
fotograferar i mörker. Men den
har ganska begränsat kontrast-
omfång och klarar inte att visa
högdagrar och skuggor lika
nyanserat som ögat ser dem
genom en optisk sökare. Ett
motiv som är placerat mot en
mycket ljus bakgrund blir ofta
nästan silhuettartat. Rör man
kameran i sidled blir sökarbilden
också en aning suddig. Dessutom
drar en elektronisk sökare en hel
del ström, i Sonys fall så mycket
att man kan ta fer bilder på en
laddning om man i stället foto-
graferar enbart med hjälp av
skärmen.

Canons och Nikons spegel-
refexsökare visar motivet unge-
fär så som ögat uppfattar det   
och drar ingen ström alls, bort-
sett från den lilla informations-
displayen i botten. Båda ger   
stor sökarbild men Nikons visar 
100 procent av det verkliga 
utsnittet medan Canon nöjer   
sig med 97 procent. Skillnaden 
är märkbar men bör knappast 
vara avgörande för ett köp. Ändå 
ett litet plus för Nikon om söka-
ren är en viktig egenskap vid 
kamera valet.

Sonys kamera är ungefär hälften 
så tjock och hälften så tung som 
Nikons. Det beror på att den 
använder en elektronisk sökare i 
stället för en optisk. Därmed för-
svinner behovet av både spegel 
och glasprisma och objektivbajo-
netten har kunnat placeras myck-
et närmare sensorn. Om man i 
första hand söker en kamera med 
maximal bildkvalitet i minsta 
möjliga förpackning är testet 
redan avgjort – då är det Sony 
A7 man ska välja!

Bildsensor och upplösning 
● Vi börjar med att kika närmare
på kamerornas grundläggande
funktioner. Alla tre använder
CMOS-sensorer i 24✕36 mm
storlek vilket i sig ger mycket
god förutsättning för hög bild-
kvalitet. EOS 6D använder
Canons egentillverkade sensor
med 20 miljoner pixlar medan
Nikon D610 och Alpha 7 använ-
der en 24-megapixelsensor
 producerad av Sony. Att Canon

har fyra miljoner pixlar färre än 
konkurrenterna har i praktiken 
ganska liten betydelse för hur 
bilderna blir. Det fnns andra 
egenskaper som påverkar och 
som ofta märks mer i slutresulta-
tet, som valet av objektiv. Vad vi 
redan nu kan konstatera är att 
alla tre modellerna ger utmärkt 
bildresultat i skiftande ljusförhål-
landen. Men vi återkommer till 
bildkvaliteten i slutet av artikeln. 

Skärm
● Alla kamerorna har stor, hög-
upplöst skärm med live view
och kan visa ett digitalt vatten-
pass. Sony har en extra fördel –
skärmen går att vinkla uppåt och
nedåt vilket är användbart både
vid makro och om man vill ta
 bilder med kameran ovanför
huvudet.

or och
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Batteriet
● När det gäller batteritid ham-
nar Sony i underläge. Kamerans 
relativt klena batteri (1 020 
mAh) och strömhungriga sökare 
innebär att man med nöd och 
näppe klarar en dags intensiv 
fotografering. Mellan 270 och 
340 bilder får man ut på en ladd-
ning enligt CIPA-standarden, 
beroende på hur skärm och söka-
re används. En annan nackdel   
är att det inte medföljer någon 
extern batteriladdare, bara en 
nätadapter med USB-kabel som 
ger ganska långsam laddning 
inuti kameran. Vill man ha bättre 
möjligheter för intensiva foto -
dagar bör man investera i ett 
extra batteri (Sony NP-FW50) 
och den externa laddaren Sony 
BC-TRW. En totalkostnad på 
 cirka 1 500 kronor.

Canons och Nikons batterier är 
på 1 800 respektive 1 900 mAh 
och räcker för omkring 1 000 
 bilder enligt CIPA-standarden. 
Båda kamerorna kan visa detal-
jerad batteristatus, med återstå-
ende laddning i procent, antal 
gjorda exponeringar samt batte-
riets allmänna kondition. Och 
båda levereras med extern ladda-
re. Poäng till Canon och Nikon!
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Objektivutbudb d

Nikon D610 med 
600 mm/4 supertele

Canon TS-E 17/3,5    

Sony A7 
med 28–70

Sony FE 35/2,8

Sony FE 55/1,8

Sony FE 70–200/4

Sony LA-EA4

En systemkamera är en del i ett 
helt sortiment av tillbehör, där 
objektivutbudet är viktigast för 
de festa. Eftersom både Canon 
och Nikon har funnits länge i  
branschen kan de erbjuda en 
mängd fullformatsobjektiv för alla 
möjliga ändamål. Från särskilda 
vidvinkelobjektiv med perspektiv-
kontroll lämpliga för arkitektur-
fotografering (till exempel Canon 
TS-E 24 mm/3,5 L), till ljusstarka 
supertelen för sport- och naturfoto 
(som Nikon AF-S 600 mm/4 G ED 
VR).

Sony A7 och A7R har i dagsläget 
ett mycket begränsat tillbehörs-
utbud, det fnns endast fem Sony 
FE-objektiv i systemet. Två stan-
dardzoomar, en hyfsat ljusstark 
telezoom (70–200 mm/4) och två 
objektiv med fast brännvidd – FE 
35 mm/2,8 och FE 55 mm/1,8. Det 
fnns dock möjlighet att montera 
Sonys objektiv med A-fattning om 
man använder en särskild adapter, 
Sony LA-EA4. Den ger också möj-
lighet till autofokus med objekti-
ven. Priset är cirka 3 600 kronor. 
Men även med A-systemet inklu-
derat är tillbehörsutbudet mindre 
än Canons och Nikons.

Minneskort  
och bildlagring  
● Alla kamerorna lagrar sina 
 bilder på SD-kort (även SDHC 
och XC). Men endast Nikon D610 
kan erbjuda dubbla kortfack. 
Kort nummer två kan användas 
för extrautrymme eller backup 
(samtliga bilder sparas på båda 
korten). Man kan också få jpeg- 
och raw-fler sparade på olika 
kort.

Blixt
● Inbyggd blixt fnns endast hos 
Nikon och den kan också använ-
das för att trådlöst fjärrstyra en 
extern Nikon-blixt – mycket 
användbart om man vill skapa en 
intressant ljussättning. Tillbe-
hörssko för extern blixt fnns 
givetvis hos samtliga kameror 
men ingen av dem har uttag för 
studioblixt (pc-kontakt). 

Exponering
● Exponeringsinställningarna   
är i stort sett likadana i de tre 
modellerna. Rejäla program-
valsrattar används för att växla 
mellan de olika exponerings-
lägena. Kamerorna har också 
främre och bakre inmatningshjul 
för att styra slutartiden och blän-
daren i tredjedels steg.

Canon och Nikon har ett 
slutar tidsomfång från 1/4 000 
till 30 sekunder medan Sony går 
ända upp till 1/8 000 s. Sony har 
också snabbast blixtsynktid – 
1/250 s. Bra om man vill använ-
da upplättningsblixt i dagsljus. 
Nikons synkttid ligger på 1/200 s 
och Canons på 1/180. Men alla 
kamerorna kan använda externa 
blixtar med så kallad high-speed 
sync, en fness som ger slutar-
tider över den normala synk-
tiden. Dock till priset av ordent-
ligt försämrad blixtstyrka.

Ljusmätningen är det inte 
mycket att orda om, alla kame-
rorna har ferfälts-, spot- och 
centrumvägd mätning och samt-
liga ger överlag lagom ljusa bild-
er i automatiklägena. Kör man 
manuellt gör Sonys elektroniska 
sökare det enkelt att ratta in rätt 
exponering eftersom den visar 
resultatet i realtid. Den kan dess-
utom visa ett levande histogram. 
Så här plockar Sony A7 mer 
poäng än motståndarna.

ony FE 55/1 8
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En nackdel hos Sony A7, och alla andra sys-
temkameror som inte har spegelrefexsökare, 
är att bildsensorn blottas när man monterar 
av objektivet. Därmed blir den exponerad för 
allt som virvlar runt i luften, som damm, sand, 
regndroppar och salta stänk från havet. Det 
gäller alltså att vara försiktig vid objektiv-
bytet.

E kd l h S A7 h ll d

Med den snabbaste serietagningen och mest 
avancerade autofokusen i testet har Nikon 

D610 bäst förutsättningar för sport och 
andra snabbrörliga motiv. Och det är inte 

bara i teorin – kameran ger konsekvent 
 skarpa bilder genom hela bildserier.  

1/2 000 s, bl. 8, ISO 450.
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Canons serietagning är i 
långsammaste laget för 
sportfotografering. Och 
även om autofokusen är 
rätt kvick på att ställa 
skärpan på första bilden 
tappar den ofta bort sig 
efter några exponeringar.   
I alla fall med så snabb  -
rörliga motiv som här. Men 
en del skarpa bilder blir 
det onekligen, om man 
bara trycker av tillräckligt 
många. 1/2 000 s, bl. 5, 
ISO 400.

Att fotografera sport med 
Sony är inte särskilt kul. 
Kameran har hyfsat snabb 
serietagning och auto -
fokusen i sig är också 
kvick. Men den hinner inte 
ställa skärpan på varje bild 
vid full seriehastighet och 
sökarbilden hackar (visar 
inte motivet i realtid), 
 vilket i praktiken gör det 
svårt att följa ett rörligt 
motiv. Omöjligt är det 
dock inte. 1/1 600 s, bl. 5,6, 
ISO 320.

Vi testar autofokusens snabb-
het genom att mäta hur lång tid 
det tar för kameran att fokusera 
från oändligt till två meters 
avstånd. Motivet är en välbelyst 
testtavla med hög kontrast. 
Serietagningsmätning gjord 
med San Disk Extreme Pro           
95 MB/s.

Så snabba                     
är kamerorna

AUTOFOKUS

Canon EOS 6D med EF 
24–70/2,8 L USM
24 mm: 0,23 s
50 mm: 0,26 s
70 mm: 0,27 s 
Slutarfördröjning: 0,06 s

SERIETAGNING

4,5 bilder/s med jpeg Fine 
tills minneskortet fylls.  
Med raw: 17 bilder. 

AUTOFOKUS

Nikon D610 med Nikkor 
AF-S 24–70/2,8 G ED
24 mm: 0,20 s
50 mm: 0,24 s
70 mm: 0,25 s
Slutarfördröjning: 0,05 s

SERIETAGNING

6,2 bilder/s, upp till 50 
bilder med jpeg Fine. Med 
raw (12-bitars): 20 bilder.

AUTOFOKUS

Sony Alpha 7 med Sony 
FE 28–70/3,5–5,6 OSS
28 mm: 0,22 s
50 mm: 0,24 s
70 mm: 0,26 s
Slutarfördröjning: 0,04 s

SERIETAGNING

5,5 bilder/s, upp till 66 
bilder med jpeg Fine. Med 
raw: 27 bilder.

Snabbast serietagning har 
Nikon, med Sony A7 som god 
tvåa. Sony anger förvisso själva 
en maxhastighet på 5 bilder/s 
vid låst fokus men vid vår mät-
ning kom vi upp i mer än så, 
hela 5,5 bilder/s. Båda kame-
rorna har också hyfsad buffert 
för såväl jpeg- som raw-format. 
Canon ligger klart efter ifråga 
om serietagning.

När det gäller autofokus på 
stillastående motiv är kame-
rorna likvärdiga. Vi hade ingen 
ljusstark standardzoom att 
 sätta på Sony A7 men 28–70- 
zoomen visar att kameran   
 definitivt är kapabel att ställa 
skärpan kvickt, vilket är bra   
om man vill ta gatubilder eller 
andra slags ögonblicksbilder.

Canon EOS 6D

Nikon D610

Sony A7
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Hantering  
● Hanteringen är ett invecklat 
ämne som skulle kunna fylla hela 
artikeln. Det här är avancerade 
systemkameror och som sådana 
har de många knappar och ännu 
fer inställningsmöjligheter. Alla 
tre har sina egenheter. Sony A7 
tar en stund att vänja sig vid om 
man tidigare fotograferat med en 
spegelrefexkamera. Men när man 
väl skräddarsytt kamerans många 
inställningar efter eget tycke 
fungerar den riktigt bra. A7 är 
också gediget byggd och skön att 
hålla. Canon 6D har ett större och 
bättre utformat grepp än D610 
och ligger bättre i handen. Nikon 
har däremot bättre reglage, inte 
minst styrplattan på baksidan 
som känns något stum på 6D.
Avtrycksljudet är också värt att 
nämna. Med tanke på att Sony A7 
saknar spegel låter den förvå-
nansvärt mycket. Avtrycksljudet 
är klonkigt och vasst. Nikon är 
heller inte direkt lågmäld, inte 
ens i sitt särskilda frammatnings-
läge Quiet. Det smäller rätt högt. 
EOS 6D, inställd på sitt tysta läge, 
blir däremot verkligen diskret. En 
klar fördel. Totalt sett anser vi 
ändå att ingen av kamerorna är 
avsevärt bättre eller sämre ifråga 
om hantering. Alltså oavgjort.

Finesser
● Utan att gå in för mycket på 
detaljer kan vi konstatera att alla 
tre kamerorna har tillräckligt 
med fnesser för att tillfredställa 
de festa. Till exempel automa-
tisk HDR-tagning (fera expone-
ringar läggs ihop till en ny bild 
med bättre högdager- och skugg-
teckning) samt diverse motivpro-
gram. En trevlig fness i Sony A7 
är sveppanorama, som snabbt 
och enkelt producerar breda 
bild er direkt i kameran. Men 
multiexponering och inbyggd 
konvertering av raw-fler fnns 
bara hos Canon och Nikon. Å 
andra sidan erbjuder A7 möjlig-
het att ladda ned särskilda foto-
appar från Sonys app-butik Play-
memories. De festa kostar dock 
45 eller 90 kronor.

Autofokus
● Canon EOS 6D använder en 
fokussensor med elva AF-punkter, 
varav endast den mittersta är 
korsformig och alltså känslig för 
både vertikala och horisontella 
linjer i motivet. För att auto    -
fokusen ska fungera måste 
 objek tivet ha en maximal blän-
daröppning på 5,6. 

Nikon D610 har bättre specif-
kationer: 39 AF-punkter där de 
nio centrala är korsformiga. Sju 
av dessa fungerar med objektiv 
som har bländare 8 som största 
öppning. Både Canon och Nikon 
använder fasdetekterande auto-
fokus, som överlag är snabb och 
säker, även i lite sämre ljusför-
hållanden. Och de klarar att 
 ställa skärpan även på motiv som 
rör sig ganska snabbt. Nackdelen 
hos såväl EOS 6D som D610 är 
att fokusområdet täcker en gan-
ska liten del av sökaren. Därmed 
försvinner lite av poängen med 
alla AF-punkterna. Ett annat 
minus är att kamerorna fokuse-
rar mycket långsamt vid live 
view och videoinspelning.

Sony A7 har till skillnad från 
sina motståndare inte någon sär-
skild fokussensor utan använder 
bildsensorn för den uppgiften. 
Vid fotografering av stillastående 
motiv med AF-S (single AF) ställs 
skärpan med kontrastdetekter-
ande autofokus. I bra ljus är den 
snabb och noggrann och täcker 
ett mycket stort område i söka-
ren. Ställer man in kameran på 
AF-C, kontinuerlig AF, aktiveras i 
stället fasdetekterande fokus via 
särskilt anpassade pixelgrupper 
på bildsensorn. Det fnns hela 
117 små fasdetekterande punk-
ter samlade i ett område i cen-
trum av sökaren. Dessa klarar att 
följa rörliga motiv hyfsat, i alla 
fall vid bra ljusförhållanden. Men 
tyvärr blir Sony både långsam 
och en smula osäker i svagt ljus. 
Fast ett plus får A7 ändå för sin 
videoautofokus – den är klart 
snabbare än konkurrenternas.

Vinnare i den här kategorin är 
både Nikon och Sony. Är fotogra-
fering av rörliga motiv viktigt tar 
Nikon fest poäng. Vill man flma 
mycket med välfungerande fokus 
är Sony mest intressant.

Autofokusområdet hos Nikon D610 

3-tums (7,7 cm) skärm 
med 1,04 miljoner  
färgpunkter.

Spegelrefexsökare. Visar 
97 procent av verkliga  
bilden. 0,71x förstoring.

3,2-tums (8 cm) 
skärm med  
921 000 färg-
punkter. 

Spegelrefexsökare. Visar 
100 procent av verkliga  
bilden. 0,7x förstoring.

3-tums skärm med 
1,23 miljoner färg-
punkter. Utvikbar  
90 grader uppåt och 
cirka 45 grader nedåt.

Elektronisk sökare med 2,4 mil-
joner färgpunkter. Visar 100 pro-
cent av den verkliga bilden. 
0,71x förstoring. En ögonsensor 
kopplar automatiskt om mellan 
sökare och skärm beroende på 
hur man håller kameran.

 Kamerahus: 12,7x9,4x4,8 cm. Vikt cirka 474 g  
inkl. batteri och minneskort (exkl. objektiv). 

Kamerahus: 14,1x11,3x8,2 cm. Vikt cirka 850 g  
inkl. batteri och minneskort (exkl. objektiv).

Kamerahus: 14,5x11,1x7,1 cm. Vikt cirka 770 g  
inkl. batteri och minneskort (exkl. objektiv).

➤

Sony A7 appbutik.

Canon EOS 6D

Sony A7

Nikon D610
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Bildkvalitet
● Kamerorna i vårt test har 
samtliga en upplösning som 
räcker gott för högkvalitativa 
utskrifter i A3+ format. Utrusta-
de med likvärdiga och riktigt 
skarpa objektiv har dock Nikon 
och Sony en liten fördel jämfört 
med Canon EOS 6D. De ger en 
gnutta bättre detaljåtergivning 
och skärpa, vilket syns vid        
100 procent förstoring på en 
skärm men är svår att visa i den 
här tidningens tryck. När det 
 gäller färgåtergivning är det 
högst subjektivt. Alla tre model-
lerna har relativt hög färgmätt-
nad redan vid standardläge.   
Och funktioner som automatisk 
skugglättning och högdagerjuste-
ring hjälper till att ge jpeg-bilder 
som känns färdiga för använd-
ning. I praktiken blir det person-
liga preferenser som avgör vilket 
märke man tycker ger snyggast 
resultat rakt ut från kameran. 
Här fnns ingen vinnare och 
 ingen förlorare.

Nikon och Sony använder lik-

Wif 
● Inbyggd wif, för att exempel-
vis föra över bilder till sin mobil 
eller surfplatta, fnns hos både 
Canon och Sony. Nikon erbjuder 
i stället ett tillbehör, den lilla 
wif-adapaptern Wu-1b, som sätts 
fast i kamerans USB-uttag. Den 
kostar cirka 450 kronor. Canon 
har även inbyggd gps för att 
 tagga bilderna med positions-
data. Användbart på resa.

Nikon D610 ger i sitt standard bildläge riktigt mättade färger som drar 
aningen åt det varma hållet. Skärpningen kan gott ökas ytterligare ett hack 
i menyn om man vill ha jpeg-bilder som känns färdiga för utskrift. Både 
Canon och Sony skärper hårdare. Nikons automatiska skugglättningsfunk-
tion, Active D-Lighting, kan dra nytta av bildsensorns stora dynamiska 
omfång, en bra fness vid kontrastrika motiv som detta.
  

Canon EOS 6D ger redan vid standard bildinställning så pass hög färgmättnad och kontrast att jpeg-bilderna ofta 
känns färdiga direkt efter att de sparats på minnekortet. Som bilden ovan. Föredrar man att fotografera i raw-format 
går det att påverka bildkvaliteten avsevärt mer och det är här kameran visar sin verkliga potential. Att 6D också 
 levereras med ett utmärkt raw-konverteringsprogram är en trevlig bonus.

Sony A7 är en nästan idealisk fullformatskamera att resa med, tack vare det 
kompakta formatet. Dess 24 megapixelsensor levererar synnerligen skarpa 
och detaljrika bilder med lågt brus ända upp till ISO 3 200 och användbar 
bildkvalitet även vid ISO 12 800. Med andra ord kan man ta frihandsbilder 
även i förhållandevis svagt ljus, ytterligare en fördel på resan.

Canon EOS 6D 
wif meny

Nikon Wu-1b 
adapter
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● Kombinationen bäst bildkvali

tet, bra fnesser och hantering 
samt goda prestanda i både auto

fokus och serietagning gör Nikon 

D610 till den främsta allround

kameran i testet. Den känns ock

så mycket prisvärd. Men Sony 
A7, med sitt kompakta format, är 
ett synnerligen intressant alter 

nativ. Den fungerar på det hela 
taget utmärkt så länge man inte 
har sport och action som huvud

motiv. Men det begränsade 
ut budet av dedicerade autofokus
objektiv gör att A7 inte är en lika 
klockren investering som Canons 
och Nikons modeller. EOS 6D är 
en fn instegskamera som till en 
förhållandevis låg kostnad ger de 
fördelar man är ute efter med 
fullformat. Men den enda punkt 
där den är klart bättre än kon

kurrenterna är avtrycksljudet i 
Tyst läge. Och den har till skill
nad från de andra inbyggd gps. 
Det räcker inte längre än till en 
tredjeplacering i vårt test.

tip
s&

test

■ Lågt brus även  
vid höga känsligheter

■ Stor och ljus sökare 

■ Inbyggd wifi och gps

■ Välfungerande Tyst läge,  
även vid serietagning

■ Kreativa finesser som  
multiexponering och HDR

■ Avancerad, programmerbar 
auto-ISO

■ Inbyggd raw-konvertering

■ Litet AF-område och bara  
en korsformad punkt

■ Förhållandevis långsam 
serietagning

■ Endast ett minnes kortfack

■ Ingen inbyggd blixt =  
ingen trådlös blixt styrning

■ Långsam och osäker  
video-autofokus

PLUS

MINUS

■ Fin bildkvalitet  
direkt ur kameran

■ Lågt brus även  
vid höga känsligheter

■ Serietagning med 6 bilder/s

■ Stor sökare med  
100 procent täckning

■ Dubbla minneskortfack

■ Snabb och säker autofokus, 
även med ljussvaga objektiv

■ Avancerad, programmerbar 
auto-ISO

■ Många finesser och  
inställningsmöjligher

■ Inbyggd raw-konvertering

■ Korsformiga AF-sensorer 
endast i mitten av sökaren

■ Handgreppet känns något 
smalt och grunt

■ Långsam och osäker  
video-autofokus

PLUS

MINUS

■ Riktigt kompakt och  
lätt trots stor sensor

■ Vikbar skärm och högupplöst 
elektronisk sökare

■ Mycket anpassningsbar

■ Lågt brus även vid  
höga känsligheter

■ Kan använda de flesta 
objektiv märken med adapter

■ Tyst och välfungerande  
autofokus med video

■ Wifi med nfc

■ Högljudd slutare

■ Inte så bra AF i svagt ljus

■ Den elektroniska sökaren 
hänger inte med vid  
serietagning

■ Bildsensorn är blottad  
vid objektivbyte

■ Relativt svagt batteri  
och laddning i kameran

PLUS

MINUS

P

Agenturer
•  Canon Svenska AB,  
 tel. 08-744 85 00, www.canon.se
•  Nikon Svenska AB, 
 tel. 08-594 109 00, www.nikon.se
•  Sony Sverige AB,  
 tel. 08-585 45 00, www.sony.se

TEKNISKA DATA

15 000 kronor (kamerahus). 
Paket med standardzoom 
Canon EF 24–70/4 L IS USM: 
23 900 kronor.

Bildsensor: CMOS, 36x24 mm 
(småbildsformat).
Upplösning: 20 miljoner pixlar.
Objektiv: Canon EF-fattning   
(Ej EF-S). 
Känslighet: ISO 100–25 600. 
Utökat område ISO 50– 
102 400.
Fokusering: Fasdetekterande 
AF med 11 punkter. Den mitter-
sta korsformig.
Exponering: Program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Exponerings-
kompensation +/- 5 steg i            
1/3 steg samt bracketing.
Video: 1 920x1 080, 30p eller        
1 280x720, 60p. MOV-format. 
Inbyggd monomikrofon. Ingång 
för extern mikrorfon. HDMI-
utgång.
Övrigt: Wifi för trådlös bild-
överföring. Inbyggd gps. 
 Spegeluppfällning. Digitalt 
 vattenpass. Multiexponering. 
Automatiskt HDR-läge. AF- 
kalibrering. Inbyggd raw- 
redigering.

TEKNISKA DATA

15 500 kronor (kamerahus). 
Paket med standardzoom 
Nikkor AF-S VR 24–85/3,5–
4,5 G ED: 20 000 kronor.

Bildsensor: CMOS,  
35,9x24 mm (småbildsformat).
Upplösning: 24 miljoner pixlar.
Objektiv: Nikon AF-fattning.
Känslighet: ISO 100–6 400           
i 1/3 steg. Utökad känslighet 
ned till ISO 50 och upp till mot-
svarande ISO 25 600.
Fokusering: Fasdetekterande 
AF med 39 punkter, de 9 cen-
trala är korsformiga.
Exponering: Program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Exponerings-
kompensation +/- 5 steg i           
1/3 steg samt bracketing.
Video: 1 920x1 080, 30p eller        
1 280x720, 60p. MOV-format. 
Inbyggd monomikrofon. Ingång 
för extern mikrofon. Hörlurs -
uttag. HDMI-utgång med 
okomprimerad videosignal.
Övrigt: Spegeluppfällning. 
 Digitalt vattenpass. Multiexpo-
nering. HDR-läge. AF-kalibre-
ring. Inbyggd raw-redigering.

TEKNISKA DATA

13 500 kronor (kamerahus). 
Paket med standardzoom FE 
28–70/3,5–5,6 OSS: 15 000 
kronor.

Bildsensor: CMOS, 35,8x 
23,9 mm (småbildsformat).
Upplösning: 24 miljoner pixlar.
Objektiv: Sony E-fattning.
Känslighet: ISO 100–25 600         
i 1/3 steg. Utökad känslighet 
ned till ISO 50.
Fokusering: Fasdetekterande 
AF med 117 små punkter, 
 kontrast-AF med 25 punkter. 
Manuell fokus med förstorat 
bildutsnitt och focus-peaking.
Exponering: Program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Exponerings-
kompensation +/- 3 steg i               
1/3 steg samt bracketing.
Video: 1 920x1 080, 60p med 
AVCHD-format. 1 440x1 080, 
30p  med MP4-format. Inbyggd 
stereomikrofon. Ingång för 
extern mikrofon. Hörlursuttag. 
HDMI-utgång med okomprime-
rad videosignal.
Övrigt: Wifi och nfc för trådlös 
bildöverföring. Sveppanorama. 
Auto HDR. Digitalt vattenpass. 
AF-kalibrering. Möjlighet att 
installera särskilda kamera-
appar.

nande sensorer och rent tekniskt 
är de faktiskt vassare än Canons. 
De har något större dynamiskt 
omfång, särskilt vid låga ISO-tal, 
vilket kan utnyttjas om man 
använder raw och behöver rädda 
felexponerade bilder. De ger ock

så en gnutta mindre brus men 
det har egentligen mest betydel
se om man fotograferar med raw 
och själv måste välja lämplig 
brusreducering. Med jpeg är det 
kamerans egen programvara som 
tvättar bruset och då ger allihop 
fullt användbar bildkvalitet ända 
upp till ISO 12 800. Det är riktigt 
bra. Nikons interna programvara 
verkar dock göra ett något bättre 
jobb än både Canon och Sony – 
bilderna från D610 får bäst färg

mättnad och detaljåtergivning 
vid de höga känsligheterna utan 
att bruset är mer synligt. Så, med 
liten marginal kniper Nikon pri
set för bäst bildkvalitet.

ildkvali

     Och  

vinnaren  

    är...
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