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Panasonic

Lumix FZ1000 II

skrócone
wyniki testu

Jak dobra jest jakość zdjęć?

Cena: 3700 zł

Matryca: 20 Mpix, 8,8 x 13,2 mm (1 cal)
Obiektyw: 9,1–146 mm f2.8–4 OIS
Waga / wymiary: 811 g / 14,0 x 9,7 x 13,1 cm

28 % Przyjemnie szczegółowe

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym
Test laboratoryjny: szczegółowość / wrażenie ostrości

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym
świetle?

10/2019

rekomendacja

jasne, jeszcze ostre i szczegółowe, kolory
minimalnie matowe
1504 / 968 par linii

24 % Dobra również przy słabym świetle

4,9
4,9
5,1
4,7

Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą / typ lampy
błyskowej (zasięg przy ISO 100)
Test laboratoryjny ISO 1600: szczegółowość / wrażenie ostrości
Test laboratoryjny ISO 6400: szczegółowość / wrażenie ostrości

jasne, ostre i szczegółowe, prawie bez widocznych 5,0
szumów obrazu / wbudowana (2,32 metra)
1027 / 337 par linii
4,4
871 / 263 pary linii
4,3
5,1
Jak dobra jest jakość wideo?
5 % Świetna jakość obrazu w 4K
5,0
Test wizualny: ocena nagrania wideo
szczegółowe, lekko opóźniony balans bieli
5,5
Test laboratoryjny: szczegółowość / maksymalna rozdzielczość 755 par linii / 3840 x 2160 (UHD)
5,0
Test akustyczny: ocena nagrania audio
lekko matowe brzmienie
5,1
Jak łatwa jest obsługa?
20 % Reaguje błyskawicznie
6,0
Opóźnienie migawki (dużo / mało światła)
0,10 / 0,10 sekundy
4,8
Obsługa: elementy obsługi / menu
łatwo zrozumiałe / przejrzyste
Jak dobre jest wyposażenie?
23 % Duży wizjer, wysoka szybkość zdjęć seryjnych 5,4
5,3
Wizjer: powiększenie / wyświetlanie / diopter
0,74-krotne / duże i szczegółowe / tak
6,0
Szybkość zdjęć seryjnych
12,27 klatki na sekundę
Stabilizator: skuteczność w przysłonach (wbudowany)
szeroki kąt 2,5 / normalna 3,5 / tele 3,6 (tak) 5,2
5,1
GPS / Wi-Fi / funkcje aplikacji / Bluetooth
z akcesoriami / tak / trochę mało / tak
5,5
Łącza / ładowanie przez USB
microUSB, HDMI, mikrofon, lampa, zdalny
wyzwalacz / tak (zasilacz w komplecie)

jakość

bardzo dobra 5,0
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