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Sony

Fujifilm

Alpha 6400

Cena: 42001 / 56802 / 4800³ zł

skrócone
wyniki testu

Jak dobra jest jakość zdjęć?

28% Wysoka jakość obrazu

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle?

Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą
Test laboratoryjny ISO 1600: szczegółowość / wrażenie ostrości
Test laboratoryjny ISO 6400: szczegółowość / wrażenie ostrości

24% Dobra również przy słabym świetle
szczegółowe, trochę ciemne
wysoka (2007 / 1406 par linii)
wysoka (1942 / 1166 par linii)

Jak dobra jest jakość wideo?

5%

Bardzo szczegółowe, mocne kolory

Test wizualny przy ustawieniu maksymalnej jakości
Test akustyczny: ocena nagrania audio

szczegółowe, intensywnie odwzorowane kolory
wysoka (2098 / 1589 par linii)

bardzo szczegółowe, intensywnie odwzorowane kolory
głośne, dobra szczegółowość

Jak łatwa jest obsługa?

20% Bardzo szybki autofokus

Jak dobre jest wyposażenie?

23% Duży wizjer

Opóźnienie migawki: światło dzienne / o zmroku
Obsługa: elementy obsługi aparatu / menu

0,10 s / 0,10 s
łatwo zrozumiałe / przejrzyste

Wizjer: powiększenie / obraz / korekcja dioptrii
Szybkość zdjęć seryjnych
Stabilizator obrazu (skuteczność przy krótkiej / średniej / długiej ogniskowej)
GPS / Wi-Fi / funkcje zdalnego sterowania / Bluetooth
Łącza aparatu
Akumulator: typ / liczba zdjęć na jednym ładowaniu / ładowanie przez USB

jakość
1

rekomendacja

Rozdzielczość: 24 megapiksele (6000 x 4000)
Matryca: 15,6 x 23,5 mm (APS-C)
Obiektyw: Sony E 18–135 mm f/3.5–5.6 OSS

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym
Test laboratoryjny: szczegółowość / wrażenie ostrości
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0,70-krotny / lekkie dociąganie / tak
7,76 klatki na sekundę
w obiektywie (3,0 / 3,1 / 3,4 przesłony)
z akcesoriami / tak / trochę mało / tak
m.in. USB-C, HDMI, mikrofon, stopka
NP-FW50 / 1896 / tak
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bardzo dobra 5,0

X-T30

Cena: 41001 / 56502 / 43503 zł

Rozdzielczość: 26 megapikseli (6240 x 4160)
Matryca: 15,6 x 23,5 mm (APS-C)
Obiektyw: Fujinon XF 18–55 mm f/2.8–4 OIS

Wysoka jakość obrazu

szczegółowe, naturalnie odwzorowane kolory
wysoka (1996 / 1186 par linii)

Lekka utrata ostrości

szczegółowe, trochę ciemne
wysoka (1921 / 815 par linii)
jeszcze wysoka (1294 / 323 pary linii)

Obraz dzięki 4K na najwyższym
poziomie, dźwięk dobry
bardzo szczegółowe, trochę jasne
głośne, lekkie jasne zabarwienie

Reaguje naprawdę szybko

0,14 s / 0,10 s
łatwo zrozumiałe / nieprzejrzyste

Trochę mały wizjer

0,62-krotny / trochę mały / tak
7,07 klatki na sekundę
w obiektywie (2,7 / 3,3 / 3,3 przesłony)
z akcesoriami / tak / trochę mało / tak
m.in. USB-C, HDMI, mikrofon, stopka
NP-W126S / 2030 / tak

Cena podstawowa, 2 z testowanym obiektywem, 3 z tańszym obiektywem (Sony Alpha 6400 z E PZ 16–50 mm f/3.5–5.6 OSS,
Fujifilm X-T30 z XC 15–45 mm f/3.5–5.6 OIS PZ)
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rekomendacja
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