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Canon

Canon

Cena: 1770 zł

Cena: 1550 zł

EOS 2000D
skrócone
wyniki testu
Jak dobra jest jakość zdjęć?

Test wizualny: ocena jakości zdjęć przy świetle dziennym
Test laboratoryjny przy świetle dziennym

28%

Jak dobra jest jakość zdjęć przy słabym świetle? 24%
Test wizualny: ocena jakości zdjęć z lampą
Test laboratoryjny (ISO 1600)
Test laboratoryjny (ISO 6400)

Jak dobra jest jakość wideo?

5%

Jak łatwa jest obsługa?

20%

Jakie narzędzia ma aparat?

23%

Test wizualny: ocena nagrania wideo
Test akustyczny: ocena nagrania dźwięku
Opóźnienie migawki przy świetle dziennym / słabym świetle
Obsługa: elementy obsługi aparatu / menu
Wizjer: powiększanie / wyświetlanie / korekcja dioptrii
Szybkość zdjęć seryjnych
Stabilizator obrazu (skuteczność w przesłonach)
Akumulator: typ / liczba zdjęć na jednym ładowaniu /
ładowanie przez USB

jakość

EOS 4000D

Rozdzielczość: 24 megapiksele (6000 x 4000)
Wielkość matrycy: 14,9 x 22,3 mm
Obiektyw: EF-S 18–55 mm, f3.5–5.6 IS II
4,9
Wysoka jakość obrazu
szczegółowe, ostre, lekkie obwódki barwne 4,8
5,1
wysoka rozdzielczość (1753 pary linii)
4,2
Ostrość trochę cierpi
4,6
jasne, ostre i bardzo szczegółowe
lekka utrata ostrości
4,1
widoczna utrata ostrości
3,4
4,1
OK, trochę mało szczegółów
trochę mało szczegółów w ciemności
3,7
4,8
głośne i czyste, mało tonów niskich
4,9
Szybki autofokus
5,4
0,20 s / 0,25 s
5,0
łatwo zrozumiała / przejrzysta
Umiarkowane tempo w zdjęciach 4,3

seryjnych

0,50-krotne / ostre, trochę mały obraz / jest
3,09 kl./s
szeroki kąt 1,4 / normalna 1,9 / tele 1,7
LP-E10 / 812 / nie

Rozdzielczość: 18 megapikseli (5184 x 3456)
Wielkość matrycy: 14,9 x 22,3 mm
Obiektyw: EF-S 18–55 mm, f3.5–5.6 III
4,8
Wysoka jakość obrazu
szczegółowe, ostre, lekkie obwódki barwne 4,7
5,0
wysoka rozdzielczość (1529 par linii)
4,2
Ostrość trochę cierpi
4,6
jasne, ostre i szczegółowe
lekka utrata ostrości
4,1
widoczna utrata ostrości
3,6
4,1
OK, trochę mało szczegółów
trochę mało szczegółów w ciemności
3,7
4,8
głośne i czyste, mało tonów niskich
4,9
Szybki autofokus
5,4
0,20 s / 0,25 s
5,0
łatwo zrozumiała / przejrzysta
4,2
Kitowy zoom bez stabilizacji

obrazu

5,1 0,50-krotne / ostre, trochę mały obraz / brak
2,7 3,12 kl./s
3,1 tylko z określonymi obiektywami
5,0 LP-E10 / 823 / nie

bardzo dobra 4,6
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4,6

2,7
3,0
5,0

bardzo dobra 4,5

