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■ 16x zoom, motsvarande 
25–400 mm

■ Ovanligt stor bildsensor 
för kameratypen

■ Mycket god bildkvalitet 
och möjlighet till raw

■ Mycket snabb auto 
fokus, bra även för 
 rörliga motiv

■ Högupplöst elektronisk 
sökare

■ Fullt vridbar skärm

■ Genomtänkt hantering

■ Många finesser och 
inställningsmöjligheter

■ Videoinspelning                            
i ultraHD (4K)

■ Avancerade video 
funktioner

■ Avsevärt större än andra 
långzoomkameror

■ Zoomobjektivet åker          
in och ut för ofta vid 
bildvisning

PLUS

MINUS

Panasonic 
FZ1000

■ Ljusstark och skarp 
allroundzoom

■ Ovanligt stor bildsensor 
för kameratypen

■ Mycket god bildkvalitet 
och möjlighet till raw

■ Gediget byggd och 
vädertätad

■ Vikbar skärm (endast            
i höjdled)

■ Video i fullHD med 
mycket god kvalitet

■ Många inställnings 
möjligheter

■ Avancerade video
funktioner

■ Avsevärt större än andra 
långzoomkameror

■ Inte så intuitiv hantering

■ Batteriet laddas                         
i kameran

■ Långsam autofokus                 
i svagt ljus

PLUS

MINUS

Sony RX10
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i Sonys framgångsrika fckkom-
pakter i RX100-serien. Även 
Nikon använder det här sensor-
formatet i företagets spegellösa 
systemkameror (Nikon 1-syste-
met). Upplösningen är 20 mega-
pixel, alltså mer än de festa 
kompakter kan skryta med. Men 
det är inte upplösningen utan 
snarare möjligheten till lågt brus 
och bra kontrastomfång som gör 
sensorformatet intressant. 

Ytterligare en fördel som Sony 
och Panasonic har med sina  större 
sensorer och relativt ljusstarka 
objektiv, är möjligheten till kor-
tare skärpedjup. Det märks 
exempelvis när man tar porträtt 
– bakgrunden ser ofta påtagligt 
snyggare och mer suddig ut med 
de här två kamerorna än med 
andra långzoomkameror.

Men ljusstyrkan och sensor-
storleken har också sina nack  delar. 
Objektiven är ganska  mafga.  
Det är även själva kamerahusen. 
Så pass att de här modellerna 
knappast kan kallas kompakt-
kameror, snarare hybridmodeller. 
Alltså någonting mittemellan 
kompakt- och system  kameror. 
Men båda går ner i en rockfcka. 
Och de är utmärkta resekamrater. 
De två modellerna kostar lika 
mycket, 8 500 kronor. Så frågan 
är vilken som är bästa köpet. 

TEST DUELL SOny Cyber-ShOT rX10 vs PanaSOniC LumiX FZ1000

Två läckra långzoomare
Sony RX10 och Panasonic FZ1000 är utmärkta kameror 
med stora sensorer och god ljusstyrka. Två vinnare på många 
sätt och duellen visade sig bli jämn. men visst var en av dem  
lite vassare. här får du reda på vilken.
TEXT OCH FOTO: CHRISTIAN NILSSON

i har testat en hel del 
kameror med lång 

zoom under åren. Men 
Sony Cyber-shot RX10 

och Panasonic Lumix FZ1000, 
som vi nu ska titta närmare på, 
är de i särklass mest intressanta 
hittills. Det fnns kompakt- 
kameror som har betydligt större 
zoom omfång, upp till 50✕ och 
hela 60✕ zoom hos de mest 
extrema modellerna. Panasonic 
FZ1000 har 16✕ zoom och Sony 
RX10 nöjer sig med 8,3✕. Det  
är alltså inte det som imponerar 
mest. Nej, det som gör att Sony 
och Panasonic skiljer sig från 
mängden är objektivens ovanligt 
goda ljus styrka,  särskilt hos Sony. 
Och att de båda kamerorna har 
omkring 4✕ större bildsensor  
än långzoomkameror brukar ha.  
Det innebär betydligt högre bild-
kvalitet, i  synnerhet vid sämre 
ljusförhållanden. Lägg till det 
imponerande videoprestanda 
samt funktioner och inställnings-
möjligheter i klass med system-
kamerors så börjar det bli riktigt 
spännande!

Stora sensorer

Både Sony RX10 och Panasonic 
FZ1000 har en bildsensor i 
1-tumsformat, 13,2✕8,8 mm.  
Det är samma sensor som sitter  

V

 8 500 :-
 8 500 :-
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Sony RX10 var först med 
konceptet 1-tumssensor i en 
långzoomkamera. Kanske inte så 
konstigt – det är deras bildsensor 
och den har redan använts i 
Sonys framgångsrika RX100-
serie. Objektivet har ett bränn-
viddsområde som motsvarar 
24–200 mm för småbilds-
formatet och en ljusstyrka på 
bländare 2,8 genom hela 
zoomomfånget. Med andra ord 
ett mycket användbart allround-
objektiv. Optisk bildstabilisering 
fnns och den kan kompletteras 
med digital stabilisering, ”Active 
Steadyshot”, vid flminspelning. 
Videobilden blir då mycket stabil 
och fn, fast aningen beskuren 
vilket upplevs på så vis att objek-
tivet inte verkar vara lika vid-
vinkligt längre.

Kameran har ett bra hand-
grepp och känns stadig och gedi-
gen. Inte heller det är så konstigt 
  – kåporna är av metall (magnesi-
umlegering), dessutom är RX10 
vädertätad. Byggkvaliteten är 
med andra ord nästan på profs-
nivå! 

Dags för duell!

Ska du på safari är 
Panasonic Lumix 
FZ1000 ett intres
sant alternativ till en 
systemkamera med 
teleobjektiv. Med  
en maximal bränn
vidd motsvarande 
400 mm kan man  
ta fna närbilder på 
djur. En annan fördel 
är att man slipper 
byta objektiv vilket 
minimerar risken för 
damm på bildsens
orn, ett problem som 
kan vara stort på 
savannen. Vi prova
de FZ1000 i den fna 
parken Dyrehaven 
utanför Köpenhamn, 
där det vimlar av 
hjortar.

Så här mycket går det att zooma in med Sony RX10 respektive 
Panasonic FZ1000. Skillnaden i vidvinkel är ganska liten,  

Sony har motsvarande 24 mm och Panasonic 25 mm så  
vi nöjer oss med att visa en vidvinkelbild från Sony.

När det gäller tele har Panasonic med sitt 16x zoomomfång 
betydligt mer räckvidd. Max tele hos FZ1000 motsvarar  

400 mm medan Sonys objektiv stannar vid 200 mm.

Panasonic FZ1000 har 
inte riktigt samma byggkvalitet, 
kamerakåporna är av plast och 
vädertätning saknas. Objektiv-
tubens ytterhölje är dock av 
metall och det ger en viss känsla 
av exklusivitet. Viktigast av allt 
är ändå att FZ1000 känns myck-
et bra att hålla, tack vare ett 
utmärkt, gummiklätt handgrepp 
och ett utsvängt tumstöd på 
 baksidan. Kameran ligger som 
gjuten i handen. Och det är vik-
tigt om man ska kunna hålla den 
stadigt vid objektivets längsta 
brännvidder. Zoomen täcker ett 
brännviddsområde som motsva-
rar 25–400 mm för småbildsfor-
matet. Alltså dubbelt så mycket 
tele som Sony. Ljusstyrkan varie-
rar från bländare 2,8 till 4. Skif-
tet till bländare 4 sker redan vid 
motsvarande 35 mm brännvidd.  
I praktiken är alltså Panasonic ett 
steg ljussvagare än Sony. Optisk 
bildstabilisering fnns givetvis 
och den fungerar klockrent, både 
vid fotografering och flmning.

Panasonic 
max tele

Sony  
max tele 

Vidvinkel
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Hanteringen
● När det gäller hanteringen är 
Sony RX10 en lite märklig mix 
av kompakt- och systemkamera 
som kan ta en stund att vänja sig 
vid. Här saknas särskilda knap-
par för sådant som ISO, vitbalans 
och serietagning. Men en särskild 
custom-knapp på ovansidan kan 
programmeras för exempelvis 
ISO, och på baksidan hittar man 
en funktionsknapp som aktiverar 
en snabbmeny. Det är också möj-
ligt att ändra uppgift för fera av 
kamerans övriga knappar. Alter-
nativen är många. Nackdelen är 
att man då själv måste komma 
ihåg vilken knapp som gör vad.

På ovansidan fnns ovanligt 
nog en lcd-display som visar van-
liga kamerainställningar. Precis 
som på fnare systemkameror. 
Slutartider väljer man med ett 
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inmatningshjul på baksidan. 
Kameran reagerar dock långsamt 
när man vrider på hjulet. Att 
ändra från exempelvis 1/500 till 
1 sekund kräver en väldig massa 
snurrande. Irriterande. Blända-
ren regleras med en traditionell 
ring runt objektivet. Den har 
klicklägen för tredjedels steg och 
känns trevlig att använda. Med 
ett reglage på objektivets under-
sida kan man växla till steglös 
och tyst bländarinställning, en 
användbar fness vid flmning. 
Det är dock lätt att komma åt   
det här reglaget av misstag. Det 
hände titt och tätt vid testet. 
Zoomen kan man sköta antingen 
med ett vred runt avtrycket eller 
med en rejäl ring på objektivet. 
Motorzoomen är en smula lång-
sam men acceptabel för vanlig 

fotografering. Byte mellan olika 
fokusmetoder görs med ett vred 
på framsidan, intill objektivet, 
som på vissa systemkameror. Det 
är synd, för vredet är svårt att 
manövrera om man inte vänder 
på kameran.

Förutom en högupplöst skärm 
som kan vikas uppåt och neråt 
har Sony RX10 en elektronisk 
sökare med stor och ganska 
skarp bild, tack vare en upplös-
ning på 1,44 miljoner punkter. 
Jag upplever att sökaren har lite 
matt kontrast, men den är avse-
värt bättre än vad som brukar 
fnnas hos långzoomkameror.

Hanteringen hos Panasonic 
FZ1000 påminner mycket om 
företagets systemkamera GH4 
(se test i FOTO nr 9/2014). Det 
är ett stort plus. Här fnns nämli-

gen välutformade knappar och 
reglage för de vanligaste inställ-
ningarna, inklusive en grepp-
vänlig ratt på ovansidan för 
 matningsläge (serietagning, 
bracketing, självutlösare) samt 
en bra snabbmeny. Dessutom är 
FZ1000 utrustad med hela fem 
programmerbara knappar, som 
man själv kan bestämma vad   
de ska användas till. En auto-
fokusomkopplare, alltså för val 
mellan AF-S, AF-C eller manuell 
fokus, sitter i det närmaste idea-
liskt placerad till höger om söka-
ren och nås enkelt med tummen. 
I mitten av reglaget fnns en 
knapp för fokuslås. Objektivet är 
utrustat med en bred, räfad ring 
som antingen kan användas för 
att zooma eller för att fokusera 
manuellt. Det enda som egent-
ligen saknas är dubbla inmat-
ningshjul. FZ1000 har ett, på 
baksidan. Det används både för 
att ställa slutartid och bländare.

Skärmen är utvikbar och fullt 
roterbar – mycket bra – men inte 
pekkänslig vilket man skulle 
 kunna vänta sig på en Panasonic 
i den här prisklassen. Men pek-
funktion fnns heller inte hos 
Sonys kamera. Den elektroniska 
sökaren hos FZ1000 är mycket 
bra. Sökarbilden är lika stor som 
Sonys men märkbart skarpare 

Sony RX10 och Panasonic FZ1000 
är betydligt större och tyngre än 
andra långzoomkameror på 
 marknaden.
Sony RX10 mäter 12,9x8,8x10,2 cm 
och väger 813 g inkl. batteri och 
minneskort. 
Panasonic FZ1000 är aningen 
 större på grund av sitt längre 
objektiv. Måtten är 13,7x9,9x13,1 
cm. Även vikten är en aning högre: 
831 g med batteri och kort.

Elektronisk sökare 
med 2,36 miljoner 
punkter och 0,7x 
förstoring.

Tillbehörssko 
för Panasonic 
TTL-blixtar.

Minneskort SD (HC/XC). 
Bilderna kan sparas i  
antingen jpeg, raw eller båda 
flformaten samtidigt.

Laddbart litiumjonbatteri, 
DMW-BLC12E, på 1 200 mAh. 
Räcker för ungefär 360 bilder 
enligt CIPA-standarden. Bra! 
Batteriet laddas i en extern 
laddare.

 Panasonic FZ1000

Panasonic har en 
3-tumsskärm som kan 
vikas ut och vridas 180 
grader. Upplösningen 
är 921 000 punkter.

Sonys skärm kan vinklas 
84 grader uppåt och  
45 grader neråt. Storleken 
är 3 tum diagonalt  
(7,5 cm) och upplösning-
en 1,23 miljoner punkter. 

Sony RX10

Elektronisk sökare 
med 1,44 miljoner 
punkter och  
0,7x förstoring.

Tillbehörssko 
för Sony  
TTL-blixtar.

Laddbart litiumjonbatteri, NP-
FW50, på 1 080 mAh. Det räcker 
för ungefär 340 bilder enligt 
CIPA-standarden, vilket är  
ganska bra. Tyvärr medföljer 
ingen extern laddare utan 
batteriet laddas i kameran. 

Minneskort SD (HC/
XC). Bilderna kan 
sparas i antingen 
jpeg, raw eller båda 
flformaten samtidigt.

Panasonic 
FZ1000

Sony RX10
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Panasonics kontrastdetekterande autofokus är mycket snabb och hänger 
med förvånansvärt väl även vid rörliga motiv. Fullt i klass med många 
systemkameror. Här lyckades den fokusera på barnen som åkte berg och 
dalbana och alla fem bilder som togs i en serie blev skarpa.

Wif fnns hos båda kamerorna. 
Poängen är att det ska vara enkelt 
att ladda över bilder till telefonen 
eller surfplattan. Det går också       
att använda wiffunktionen för   
att färrstyra kamerorna, men då 
 måste man först ladda ned respek
tive tillverkares app från Apples 
Appstore respektive Androids 
Google Play.

Finesserna
● Båda Sony och Panasonic 
 bjuder på en hel del användbara 
fnesser men vi kan bara nämna 
några få här. Sony RX10 har ett 
sveppanorama-läge som tillver-
kar breda bilder på enklast tänk-
bara sätt, genom att man vrider 
kameran medan den syr ihop en 
panoramabild. Bra. Vidare har 
Sony inbyggd wif för att lätt 
kunna dela med sig av bilder på 
sociala medier. Wif-funktionen 
kompletteras av möjligheten att 
ladda ner och installera särskilda 
foto-appar från Sony Play 
Memories Apps. Vissa är gratis, 
andra kostar. 

Ett inbyggt ND-flter, alltså 
gråflter, kan utnyttjas om man 
vill fotografera vid stora blända-
re i dagsljus. För även om Sony 
uppger att RX10 har 1/3 200 s 
som snabbaste slutartid så         
gäller det bara vid bländare 8. 
Vid 2,8 är den snabbaste tiden 
1/1 600 s. Och det är inte till-
räckligt för att ge rätt exponering 
när solen skiner för fullt. Filtret 
kan aktiveras manuellt men har 
också ett auto-läge, som själv 
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kopplar in det vid behov. 
Bekvämt. Möjlighet att spara 
 bilderna i raw-format, inte bara 
jpeg, är en mycket bra fness för 
fotografer som vill kunna pressa 
ut mesta möjliga bildkvalitet ur 
sensorn. Det går även att ta jpeg 
och raw samtidigt.

Panasonic FZ1000 klarar 
också att fotografera i både raw 
och jpeg. Och har inget behov av 
inbyggt ND-flter eftersom sluta-
ren ger tider upp till 1/4 000 s 
oberoende av bländare. Här går 
det också att aktivera en elektro-
nisk slutare som ger tider ända 
upp till 1/16 000 s och är knäpp-
tyst. Tyvärr ger den en del rol-
ling-shutter efekt, vilket innebär 
att motivdetaljer som rör sig 
snabbt längs med bildens lång -
sida blir en aning böjda. FZ1000 
har också sveppanorama-läge, 
samt multiexponering och auto-
matisk HDR-fotografering. Plus 
wif. Och en hel del annat smått 
och gott. Ifråga om fnesser 
 bjuder faktiskt Panasonic på ett 
lite festligare smörgåsbord än 
Sony. 

STARTTID

Starttid: 1,9 s

AUTOFOkUS

24 mm: 0,19 s
50 mm: 0,70 s
200 mm: 0,92 s
Svagt ljus, 50 mm: 1,5 s

SERIETAgNINg

Uppgiven hastighet:               
10 bilder/s (med låst fokus).
Verklig hastighet:                     
10 bilder/s.
Maximalt bildantal:  
22 bilder med jpeg XFine.

Sony RX10

STARTTID

Starttid: 1,4 s

AUTOFOkUS

25 mm: 0,30 s
50 mm: 0,30 s
200 mm: 0,40 s
Svagt ljus, 50 mm: 0,95 s

SERIETAgNINg

Uppgiven hastighet:                 
12 bilder/s (med låst fokus).
Verklig hastighet:                      
10 bilder/s.
Maximalt bildantal:                 
53 bilder med jpeg Fine.

Panasonic FZ1000

Vilken kamera är snabbast?
● båda kamerorna startar för-
hållandevis snabbt med tanke   
på det stora objektivet som ska 
skjutas ut. men Panasonic är en 
aning kvickare än Sony. 

Också ifråga om autofokus är 
Panasonic betydligt snabbare 
överlag. Det märks tydligare ju 
längre brännvidd man använder. 

Och så har vi serietagningen. 
Sony rX10 är snabb med jpeg 
men med raw klarar den maxi-
malt 6 bilder/s upp till 6 bilder, 
därefter sjunker hastigheten. med 
följande fokus är den maximala 
seriehastigheten 3,5 bild/s men 
den kan bli lägre beroende på hur 
snabbt kameran hinner med att 
fokusera mellan bilderna.

Panasonic FZ1000 når inte 

 riktigt upp till sin angivna max-
hastighet men klarar å andra 
sidan att hålla 10 bilder/s även 
med raw. men det tar stopp efter 
12 bilder. imponerande nog klarar 
kameran också att använda föl-
jande fokus vid en seriehastighet 
på 7 bilder/s, alltså dubbelt så 
snabbt som Sony. Panasonic har 
ytterligare ett trick – aktiverar 
man kamerans elektroniska slu-
tare går det att få en serietagning 
på hela 50 bilder/s. bilderna får 
en upplösning på bara 5 mega-
pixel men det räcker för en 
a4-utskrift.

Serietagningen är uppmätt med 
minneskortet San Disk Extreme 
Pro 95 MB/s.

Sony och Panasonic har inbyggd blixt som fälls upp manuellt vid behov. 
När den används måste man montera av motljusskyddet på objektivet, 
annars skymmer det blixten och ger en skugga i bilden.

eftersom den har en upplösning 
på hela 2,36 miljoner punkter. 
Den har också bättre svärta, 
 kontrast och färgåtergivning.

Det enda irritationsmomentet 
med Panasonic FZ1000 är att 
objektivet dras in från sitt utzoo-
made läge efter en ganska kort 
stunds bildvisning. Närmare 
bestämt 12 sekunder. När man 

sedan växlar över till fotoläge 
åker det ut igen. Brukar man titta 
på bilderna efter varje fototillfäl-
le blir det en del onödigt slitage 
på zoommekanismen. Och så är 
det som sagt irriterande… Men 
det är ändå ett litet minus på det 
hela taget. Ifråga om hantering 
är Panasonic FZ1000 tveklöst en 
mycket bättre kamera än Sony. ➤
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Panasonic ISO 1600

Objektivet hos Sony RX10 är verkligen ingen dussinzoom. Det håller ovanligt hög klass, både ifråga 
om byggkvalitet och optisk prestanda. Skärpan är mycket god redan vid största bländaren, 2,8, och 
bilderna blir så gott som helt fria från kromatisk aberration. Med ett brännviddsområde motsvarande 
24–200 mm blir det mycket användbart för ögonblicksbilder i folkvimmel.

Bildkvaliteten
● Samma sensorstorlek och 
 samma upplösning betyder inte 
nödvändigtvis samma bildkvali-
tet. Hur kamerorna sköter signal-
behandlingen spelar också in. 
Och givetvis har objektiven stor 
betydelse. Sonys ljusstarka zoom 
har mycket god skärpa vid alla 
bländare och brännvidder och 
håller skärpan väl ut mot kanter-
na i bilden. Panasonics större 
zoomomfång innebär lite mer 
kompromissande med kvaliteten. 
Skärpan faller en aning utåt 
 kanterna vid de stora bländarna   

i vidvinkelläget och avtar också 
när man når längsta brännvid-
den, 400 mm. Här blir det en 
aning mjukt även efter nedbländ-
ning. Men fullt acceptabelt. 
Överlag ger ändå Panasonics 
objektiv mycket god skärpa. Och 
vid låga känsligheter blir bilder-
na synnerligen detaljrika.

Färg- och kontraståtergivning-
en skiljer en del. Vid standard -
inställning ger Sony en aning 
mjuk kontrast och lite dämpade 
och kalla färger. Panasonic ger 
kontrastrikare, varmare och livli-
gare bilder. Båda kamerorna har 
dock goda bildinställningsmöjlig-
heter. När det gäller brus är 
RX10 och FZ1000 som väntat 
klart bättre än andra långzooma-
re. De kan användas med fullt 
godkänt resultat ända upp till 
ISO 3 200, även om man nog bör 
hålla sig under ISO 1 600 om 
man är kräsen. Sony brusreduce-
rar lite hårdare än Panasonic, på 
viss bekostnad av detaljåtergiv-
ningen. Men Sonys bilder blir 
något renare vid höga ISO-tal. 
Fotograferar man med raw-for-
mat går det att få ännu bättre 
resultat än vad kamerorna klarar 
att ge med jpeg. Det gäller både 
brus, skärpa, kontrast- och färg -
återgivning. 

Sammantaget ger både Sony 
och Panasonic utmärkt bildkvali-
tet. Den största skillnaden mel-
lan kamerorna är färgåtergiv-
ningen och eftersom den kan 
ändras ganska enkelt anser vi 
inte att man kan påstå att den 
ena kameran är bättre än den 
andra. Alltså oavgjort.
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Med sina relativt stora bildsensorer 
ger Sonys och Panasonics kameror 
bra bildkvalitet även i sämre ljus
förhållanden. Båda har ISO 12 800 
som maximal känslighet men  
högre än ISO 3 200 bör man inte  
gå annat än i nödfall. Vid ISO 1 600 
ger de fullt duglig kvalitet för en 
A4utskrift. Sonys kamera använ
der aningen kraftigare brusreduce
ring än Panasonic och ger en renare 
blå kvällshimmel. Panasonics bild 
är lite skarpare och mer detaljerad. 
Störst  skillnad är det ändå när det 
gäller färgåtergivningen. Panasonic 
ger klart varmare färg. Båda kame
rorna var inställda på fast vitbalans 
(dagsljus).

Sony ISO 1600
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Videoinspelning
Sony  
Cyber-shot RX10

tekniSka data

Panasonic  
Lumix FZ1000

tekniSka data

Pris cirka 8 500 kronor

Bildsensor: CMOS, storlek 
13,2x8,8 mm (1-tums format).
Upplösning: 20 miljoner pixlar.
Objektiv: Fast monterad zoom, 
9,1–146 mm/2,8–4. Motsvarar 
25–400 mm för småbilds-
formatet. Närgräns: 3 cm         
(vidvinkel)–1 m (fullt tele).
Känslighet: ISO 125–12 800.
Vitbalans: Auto, fem förinställ-
da lägen, manuell mot vit yta, 
kelvingrader.
Fokusering: Kontrastauto-
fokus. Multi-, spot- eller 
ansikts  sökande fokus. Manuell 
med förstorat utsnitt och/eller 
focus peaking. Hjälpbelysning 
vid svagt ljus.
Ljusmätning: Flerfälts-, spot- 
och centrumvägd mätning.
Exponering: Program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Exponerings-
kompensation +/- 5 EV i              
1/3 steg samt bracketing.
Slutartider: 1/4 000–60 s 
samt bulb. Blixtsynk vid alla 
tider.
Övrigt: Wifi med nfc. Virtuell 
horisont. Multiexponering.   
Time Lapse och Stop Motion 
animering. Svenska menyer.
Generalagent: Panasonic 
Nordic AB, tel. 08-680 26 00, 
www.panasonic.se

Pris cirka 8 500 kronor

Bildsensor: CMOS, storlek 
13,2x8,8 mm (1-tums format).
Upplösning: 20 miljoner pixlar.
Objektiv: Fast monterad zoom, 
8,8–73,3 mm/2,8. Motsvarar 
24–200 mm för småbilds -
formatet. Närgräns: 3 cm 
 (vidvinkel)–30 cm (fullt tele).
Känslighet: ISO 125–12 800.
Vitbalans: Auto, nio förinställ-
da lägen, kelvingrader, manuell 
mot vit yta.
Fokusering: Kontrastautofo-
kus. Multi-, spot- eller ansikts-
sökande fokus. Hjälpbelysning 
vid svagt ljus. Manuell med för-
storat utsnitt och/eller focus 
peaking.
Ljusmätning: Flerfälts-, spot- 
och centrumvägd mätning.
Exponering: Program-, tids-, 
bländarautomatik samt manu-
ell exponering. Exponerings-
kompensation +/- 3 EV i              
1/3 steg samt bracketing.
Slutartider: 1/3 200– 30 s 
samt bulb. Blixtsynk vid alla 
tider.
Övrigt: Wifi med nfc. Virtuell 
horisont. Inbyggt ND-filter. 
Sveppanorama. Svenska 
 menyer.
Generalagent: Sony Sverige 
AB, tel. 08-585 45 00,             
www.sony.se

...och vinnaren är
● Sony RX10 och Panasonic FZ1000 bygger på samma koncept och är 
lika på många punkter. Bildkvaliteten som dessa kameror är kapabla till 
är klart bättre än vi är vana att se hos långzoom-modeller och de har 
inställningsmöjligheter man normalt bara fnner hos systemkameror. 
Sony imponerar dessutom med sin höga byggkvalitet och sitt fna 
 objektiv.

Totalt sett tycker vi ändå att Panasonic är en bättre kamera. FZ1000 
har större zoomomfång, vilket troligen är intressantare för de festa än 
Sonys något högre ljusstyrka. Autofokus och serietagning är klart snab-
bare, hanteringen mer genomtänkt och videofunktionerna med ultra-
HD som bonus mer aptitretande. Så vi ger Panasonic Lumiz F1000 
vår fnaste utmärkelse: Toppklass!

tip
s&

test

● Sony RX10 är byggd med 
videoflmare i åtanke och har 
mycket imponerande video-
specifkationer. Kameran 
klarar att flma i full-HD 
(1 920✕1 080 pixlar) vid 
maximalt 60 bilder/s (60p) 
om man flmar i AVCHD-
format. RX10 klarar att läsa 
ut videosignalen från hela 
sensorn i ett svep utan ”line 
skipping” vilket innebär att flm -
erna får högre skärpa och mindre 
moaré än man brukar se. Video-
strömmen kan sparas med en 
bitrate på 28 Mbit/s, vilket är 
ganska bra, men klarar också att 
mata ut en helt okomprimerad 
videosignal via HDMI-kontakten. 
Ljudinspelning kan göras med en 
inbyggd stereomikrofon eller en 
extern mikrofon. Här fnns också 
hörlursuttag. Som stöd för manu-
ell skärpeinställning fnns focus 
peaking. Kort sagt professionella 
videoprestanda.

Också Panasonic FZ1000 är 
en drömkamera för videoentusi-
asten. Den kan flma i ultra-HD, 
3 840✕2 160 pixlar, vid 30 bild -
er/s. Och flerna sparas med en 
bitrate på 100 Mbit/s. Mycket 
imponerande. En fördel med 
ultra-HD är att man kan plocka 
ut 8 megapixel stillbilder ur en 
videosekvens. Givetvis fnns ock-

så full-HD, vid 60p (60 bilder/s). 
Maximal bitrate är precis som 
hos Sony 28 Mbit/s. Och video-
signalen kan skickas ut okompri-
merad via HDMI. Även Panasonic 
har focus peaking, inbyggd 
 stereomikrofon och ingång för 
extern. Men inget hörlursuttag.   
I stället fnns andra trevliga 
fnesser. Vad sägs om höghastig-
hetsflmning, 120 bilder/s, i full-
HD? Eller inbyggd funktion för 
att skapa Time Lapse-flmer och 
Stop Motion-animeringar?

Vill man använda autofokus 
vid flmning upplevde vi att 
Panasonic var något snabbare 
och säkrare än Sony. Ifråga om 
kvaliteten på videoflmen anser 
vi också att Panasonic överlag 
ger en aning snyggare resultat än 
Sony vid full-HD. Lägg till det ett 
större zoomomfång och möjlig-
heten att flma i ultra-HD så vin-
ner Panasonic videoronden.
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