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Fujifilm

Olympus

Cena: 9000 / 10 900 zł1

Cena: 7690 / 10 390 zł1

X-T4

Rozdzielczość: 26 megapikseli
Rozmiar matrycy: 15,6 x 23,5 mm (APS-C)
Obiektyw: 16-80mm f4 R OIS WR
(odpowiada 24–120 mm w małym obrazku)
Waga / wymiary: 1044 g / 13,5 x 9,3 x 14 cm

skrócone
wyniki testu
Jak dobra jest jakość zdjęć?

25 % Wysoka jakość obrazu

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym
Test laboratoryjny: szczegółowość / wrażenie ostrości
(pary linii)

Jak dobre są zdjęcia przy słabym świetle?

22 % Dobre również przy słabym świetle

Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą (zewnętrzną)
Test wizualny: jakość zdjęć przy słabym świetle
(ISO 1600)
Test laboratoryjny (ISO 1600): szczegółowość /
ostrość (pary linii)
Test laboratoryjny (ISO 6400): wierność kolorów /
ostrość (pary linii)

Jak dobra jest jakość wideo?

Test wizualny: jakość wideo przy świetle dziennym
Funkcje dodatkowe: HDR / Log / 10 bit
Test akustyczny: ocena nagrania audio

Jak łatwa jest obsługa?

szczegółowe i ostre, brak dostrzegalnych
szumów obrazu
środek zdjęcia: wysoka (1821 / 1459),
skraj: wysoka (1673 / 1286)

Opóźnienie migawki z autofocusem (dużo / mało /
bardzo mało światła)
Obsługa: aparat / elementy obsługi / dotyk
Menu: zakres / zrozumiałość / pomoc / instrukcja

6%

szczegółowe i ostre, trochę ciemne / Fujifilm
EF-X500 (6,25 metra)
szczegółowe i ostre, brak dostrzegalnych
szumów obrazu
środek zdjęcia: wysoka (1738 / 1298),
skraj: wysoka (1629 / 1167)
środek zdjęcia: wysoka (1618 / 1003),
skraj: wysoka (1466 / 829)

Wideo na najwyższym poziomie,
dużo funkcji profesjonalnych

szczegółowe, ostre, szybki autofocus
4K / wewn. / wewn.
głośne, z pogłosem, słyszalny autofocus

22 % Szybki autofocus

0,15 s / 0,15 s / niska

OM-D E-M1 Mark III
Rozdzielczość: 20 megapikseli
Rozmiar matrycy: 13 x 17,3 mm (MFT)
Obiektyw: M.Zuiko 12-45mm f4 PRO
(odpowiada 24–90 mm w małym obrazku)
Waga / wymiary: 832 g / 13,4 x 9,1 x 12,3 cm

5,1 Wysoka jakość obrazu
5,0 szczegółowe i ostre, trochę chłodne
odzwierciedlanie kolorów
5,2 środek zdjęcia: wysoka (1503 / 1432),
skraj: wysoka (1436 / 1279)
4,9 Lekka utrata szczegółów
4,8 szczegółowe i ostre, trochę chłodne
odzwierciedlanie kolorów / FL-600R (5 metrów)
4,8 szczegółowe, minimalna utrata ostrości,
trochę chłodne odzwierciedlanie kolorów
5,1 środek zdjęcia: wysoka (1470 / 1373),
skraj zdjęcia: wysoka (1388 / 1212)
4,8 środek zdjęcia: wysoka (1381 / 1291),
skraj: jeszcze wysoka (1282 / 1118)
5,3 Wideo dobre, mało narzędzi
5,0 szczegółowe, ostre, szybki autofocus
6,0 niemożliwe / wewn. / niemożliwe
5,0 głośny, z pogłosem, prawie bez przeszkadzających dźwięków
5,1 Bardzo szybko reagujący autofocus
5,2 0,10 s / 0,14 s / niska

5,1 poręczna / uciążliwa (dużo) / łatwa
3,8 duży / zrozumiałe / tak / nie
5,2 Długo wytrzymuje przy filmowaniu
Jak dobre jest wyposażenie?
25 % Duży, szczegółowy wizjer
Wizjer: typ / powiększenie / obraz / diopter
elektroniczny (3,69 megapiksela) / 0,75-krotny / 5,4 elektroniczny (2,36 megapiksela) / 0,74-krotny /
bardzo szczegółowy, trochę chłodny / tak
szczegółowy, trochę chłodny / tak
5,1 1,04 megapiksela / 7,6 cm (3:2) / jasny /
Monitor: rozdzielczość / przekątna / jasność / rodzaj
1,62 megapiksela / 7,6 cm (3:2) / jasny /
rozkładany o 180 stopni, obrotowy
rozkładany o 180 stopni, obrotowy
Stabilizator (skuteczność szerokiego kąta / normalna /
wbudowany (bardzo wysoka / bardzo wysoka / 6,0 wbudowany (jeszcze wysoka / wysoka /
tele)
bardzo wysoka)
wysoka)
5,1 ręcznie w aplikacji / tak / tak
GPS / Wi-Fi / Bluetooth
ręcznie w aplikacji / tak / tak
5,7 USB-C, HDMI, mikrofon, słuchawki, stopka na
Łącza aparatu (obok USB i HDMI)
USB-C, HDMI, mikrofon, słuchawki, stopka na
lampę błyskową, adapter USB-C dla słuchawek
lampę, zdalny wyzwalacz
Akumulator: typ / zdjęcia / nagrywane wideo / ładowanie przez USB NP-W235 / 680 / 98 minut / tak
4,3 BLH-1 / 913 / 133 minuty / tak

jakość
1

poręczna / prosta (dużo) / uciążliwa
duży / zrozumiałe / nie / nie

bardzo dobra 5,1

Cena zawiera obiektyw kitowy
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