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Subtiele verbeterslag

Pentax K-1 II
in actie
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FULLFRAME SPIEGELREFLEX TEST

Met zijn solide, weer- en spatwaterbestendige behuizing
wist de Pentax K-1 in 2016 ook de harten van veel nietPentax fotografen te veroveren. Om te achterhalen of
de K-1 II een waardige opvolger is, onderwierpen we
deze camera samen met adventure fotograaf Servaes
Timmerman aan een uitdagende test. • Pascal Gerrits
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I

n de lente van 2016 kwam Pentax met
de K-1 tegemoet aan de roep van fans
van het bedrijf om een fullframe spiegelreflex. In Shoot 48 schreven we dat
de deze camera een ruimer publiek
verdiende dan alleen fotografen die in bezit
zijn van een assortiment Pentax-objectieven.
Deze eerste fullframe met een 36 megapixelsensor van de Japanse fabrikant was immers
volgepakt met slimme technologie in een behuizing die een flinke stoot en spat water kon
verduren.

Bouw en bediening

Ruim twee jaar later is de opvolger van deze
Pentax-icoon uitgebracht. De K-1 II borduurt
voort op het succes van zijn voorganger. Op
het eerste gezicht is er dan ook niet veel ver-

f/6.3, 1/500, ISO 100, 70 mm

f/7.1, 1/500, ISO 100, 24 mm

90

SHOOT • n°65

anderd aan de nieuweling. Zeker de body is
grotendeel hetzelfde als die in de K-1 II en in
lijn met de praktische ontwerprichtlijnen van
APS-C-camera’s van Pentax.
Goed gepositioneerd aan de bovenkant vind je
wieltjes waarmee je de meeste camera-instellingen snel kunt regelen. De linker daarvan
gebruik je om een van acht opnamestanden
van Pentax te selecteren. Ook kun je hier vijf
standen zelf programmeren waarmee je de
camera direct kunt instellen op je favoriete
belichtingswaarden. Handig is dat je deze
knop kunt locken om te voorkomen dat je per
ongeluk een andere stand inschakelt. Je kunt
zelf bepalen welke functies de twee gebruikelijke belichtingswieltjes bedienen, afhankelijk
van de opnamemodus die je instelt.
Met het wieltje rechts naast het spiegelhuis

In deze setting had het
focussysteem van de K-1
II moeite om op de juiste
persoon te focussen.

De battery grip D-BG6 (ca. 250 euro) past ook
op de K-1 II en heeft extra instelknoppen, een
ontspanknop en wieltjes.

heb je toegang tot wifi-functionaliteit, cropmodus, beeldstabilisatie, zoekergrid, HDR,
bracketing, reekssnelheid, ISO-instelling en
belichtingscompensatie. Deze functies kun
je vervolgens met het derde wieltje in- en uitschakelen of van andere waarden voorzien.
Dankzij deze wieltjes hoef je nauwelijks meer
het menu in te duiken. Ook vind je hier twee
knoppen om nog sneller de belichtingscompensatie en de gevoeligheid in te stellen.
De body is gegoten in een magnesiumlegering
en ligt heerlijk in de hand dankzij de rubberen
grip. De camera is oerdegelijk gebouwd en alle
verbindingen, knoppen en sleuven zijn waterdicht geseald. Alles aan de camera straalt uit
dat hij tegen een flinke stoot kan en onder alle
omstandigheden blijft werken. Dat bleek ook
tijdens Servaes’ avonturen in de Alpen. Zelfs
op 4400 meter hoogte na nachten van minus
20 graden Celsius in een tentje te hebben
doorgebracht, weigerde geen enkele functie.
Ook de accu had geen moeite met deze barre
omstandigheden.
Aan de achterkant is weer het kantelbare
lcd-display te vinden. Ook hier heeft Pentax
gekozen voor degelijkheid. Je kunt de camera hiermee zelfs oppakken zonder dat het
3,2inch-display afbreekt. De vier metalen pinnen die body en scherm aan elkaar koppelen,
zijn sterk genoeg. Het schermpje is beperkt
kantelbaar: 90 graden naar boven en beneden,
45 graden opzij.
Verder vind je aan de achterkant een
4-wegskantelknop die je gebruikt om het
focuspunt te bepalen of je toegang geven tot
de aangegeven functies. Met een knop wissel
je tussen deze mogelijkheden. Op een dure
vlaggenschip als de Pentax K-1 II was een joystickje om focuspunt te kiezen wellicht beter
geweest. Maar omdat je ‘maar’ uit 33 focuspunten kunt kiezen, werkt het zo ook.
Verder vind je achterop de menuknop en de
button die je informatie over je foto’s geeft.
De Live-viewknop is linksboven het scherm
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Bijna alle knoppen en wieltjes aan de achterkant zijn
met de duim van de rechterhand te bereikbaar.

Niet alleen kan de body tegen een
flinke stoot, het lcd-scherm is
ook stevig verankert aan
de behuizing.

f/8.0, 1/200, ISO 100, 24 mm

BOVEN - Het dynamisch
bereik is indrukwekkend.
Geen overbelichting in de
felwitte wolken rechts en
ook nog veel tekening in
de schaduwpartijen op de
bergwand.
RECHTS - Ook hier zie
je details in de donkere
vallei beneden én in de
hagelwitte sneeuw op de
bergtoppen.

f/13, 1/400, ISO 100, 24 mm

geplaatst, die hadden we liever binnen rechterduim-bereik willen zien.

Prestaties

Ook binnen in de body heeft Pentax niet veel
verandert. Hier huizen dezelfde 36 megapixel
CMOS-sensor (die in APC-cropmodus foto’s
levert met een resolutie van 15,3 megapixel) en
de PRIME IV-beeldprocessor. Tussen die twee
heeft Pentax de belangrijkste verbetering aangebracht. Net als de K-70 en de KP-camera’s
van Pentax heeft de K-1 II een pre-processor
die signaal-ruisverhouding van de camera
verbetert en daarmee zorgt voor minder beeldruis in foto’s. In de praktijk lijkt dat te werken,
want op de foto’s van Servaes is zeker vij lage
ISO-waarden geen beeldruis te zien en tonen
de foto’s veel details.
De K-1 II heeft een hogere gevoeligheid dan
zijn voorganger. Je kunt deze nu instellen van
ISO 100 tot ISO 819.200. Dat betekent in de

praktijk dat je tot 2-stops langer uit de hand
kunt schieten. Vanaf ISO 1600 krijg je te maken met subtiele beeldruis.
In vergelijking met de honderden focuspunten
die vandaag de dag op alternatieve camera’s
worden gebruikt, komt het fasegebaseerd autofocussysteem met 33 focuspunten (waarvan
25 kruissensoren) van de K-1 II ouderwets over.
Deze zijn bovendien gecentreerd in het midden van de sensor, waar andere fabrikanten
inmiddels meer dan 90 procent van het beeld
met hun autofocussystemen afdekken.
Bij de foto’s van het kajakken (gemaakt met
een Pentax-D FA 24-70 mm F2.8 objectief)
maakte dat focussysteem soms verrassende
keuzes bij het zoeken naar een geschikt punt.
Terwijl de kajakker op de kleinere foto op
pagina 90 zich in het centrum van het beeld
bevond, koos het focussysteem van de K-1 II
toch voor een rots om op scherp te stellen. De
camera wist de bewegende kajakker blijkbaar

SPECIFICATIES
Pentax K-1 II
Prijs

1.999 euro (body)

Resolutie

7.360 x 4.912 pixel

Sensor

CMOS, 35,9 x 24 mm

Lensvatting

Pentax KAF2

Cropfactor

1x

Gevoeligheid

ISO 100-819.200

Opnamestand Auto/P/Sv/Tv/Av/TAv/M
Lichtmeting

Multi, centraal, spot

Scherpstelling 33-punts AF of manueel
Burstmodus

4 fps

Geheugen

2x SD-kaart

Afmetingen

137 x 110 x 86 mm

Gewicht

1.010 gram

Website

www.ricoh-imaging.be
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niet van de snel stromende rivier te onderscheiden. Op de foto onder stelde de camera
niet scherp op de kajakker in het midden,
maar op de kajakker die al dichterbij was gekomen. In deze setting hielp het om het focusgebied te verkleinen. Regelmatig besloot de
camera opnieuw te focussen als er van kader
veranderd moest worden, nadat er gefocust
was. De backfocus bracht hier de oplossing.
Overall scoort de autofocus net iets beter dan
zijn voorganger, maar perfect is hij niet.
Met 4 foto’s per seconden presteert de Pentax
K-1 II vergelijkbaar met alternatieve camera’s
met een fullframesensor. Dat is voor het
merendeel van de adventurefotografie (en
natuurlijk voor portretten en landschappen)
genoeg. Alleen in situaties waarbij vanaf een
waterval wordt gevaren of bij snelle acties in
het water, merk je de grenzen hiervan. Net als
de eerste K-1 is deze fullframe dan ook geen

f/9, 1/500, ISO 100, 24 mm

aanrader voor sportfotografen.
In lijn daarmee is de K-1 II ook niet de sterkste
in video, hoewel de camera wel van een microfoon- en hoofdtelefoonaansluiting is voorzien.
Het filmen kan tot full HD met 30 frames per
seconden en levert redelijke beelden op. Net

als bij de live view gebruik hij dan contrastdetectie op de sensor om scherp te stellen.
Het dynamisch bereik van de Pentax K-1 II is
wederom onovertroffen. Op de alpinismefoto’s
links en rechts zie je geen enkele overbelichting
in de lucht en wolken, terwijl er in de donkere

RECHTS - De kleurnuances binnen één kleur (in
dit geval wit) zijn zo intens
zijn dat het haast theatraal
wordt.
ONDER - Deze foto is wat
later op de dag gemaakt.
De automatische witbalans
heeft weinig moeite met
fotograferen in de sneeuw.

f/8, 1/100, ISO 100, 24 mm

gebieden nog duidelijk contrast en details zichtbaar zijn. Beide foto’s zijn op het midden van de
dag en bij volle zon genomen, een situatie die al
snel uitgebeten foto’s oplevert. Een camera die
het voor elkaar krijgt telkens zo’n goede balans
tussen detail en juiste belichting te vinden, is
voor deze vorm van fotografie een enorme plus.
Onze fotograaf Servaes was bovendien onder de
indruk van de kleurnuances die de camera produceerde: “De kleurverschillen in de sneeuwgebieden op de foto hierboven zijn zo intensief dat
het haast theatraal wordt.”
Samen met zijn voorganger is de Pentax K-1 II
op dit moment de enige fullframe dslr met in de
body ingebouwde beeldstabilisatie over 5 assen.
Afhankelijk van de brandpuntsafstand levert je
dat ruim 2 tot 3,5 stops winst in belichting op.

f/8, 1/250, ISO 100, 53 mm
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LINKS - De Pentax produceert krachtige,
levensechte kleuren.

FULLFRAME SPIEGELREFLEX TEST

Conclusie

De lat die Pentax met de introductie van de oorspronkelijke K-1 legde, komt met de K-1 II helaas
niet veel hoger te liggen. Oké, de autofocus is
verbeterd en de extra pre-processor brengt de
mogelijkheid om met hogere ISO-waarden te

f/9, 1/250, ISO 100, 24 mm

BOVEN - Zelfs met de felle zon als tegenlicht, kun je de
bomen op de schaduwzijde van de bergen nog onderscheiden.

fotograferen, maar dit zijn niet de grensverleggende resultaten waar Pentaxianen op hadden
gehoopt. Naast de hierboven beschreven updates is er nog een verbeterde pixel-shiftfunctie
waarmee je zelfs uit de hand superresolutiefoto’s kan schieten, maar ook deze zal weinig
extra fotografen naar het Pentax-kamp halen.
Daar staat tegenover dat ook de Pentax K-1 II
weer perfecte foto’s met een indrukwekkend
dynamisch bereik en sprekende kleuren produceert. En wat betreft bouwkwaliteit, betrouwbaarheid en uitrusting (met stabilisatie, wifi en
gps) is de Pentax K-1 II heel geschikt voor fotografen die onder uitdagende omstandigheden
hun werk of hobby willen uitvoeren.
ONDER - Bij ISO 800 produceert de camera
beeldruisloze beelden.

Servaes Timmerman
Servaes Timmerman is avonturier en fotograaf. Altijd
met een camera op zak, heeft hij op zijn vele reizen
zichzelf het fotograferen geleerd. Servaes organiseert
onder de naam Outdoor animation buitenactiviteiten
zoals kajakcursussen, hooggebergtestages en winterexpedities. Van elke activiteit verzorgt hij ook de
fotografie, zodat hij deelnemers een mooie herinnering kan bieden.
Voor dit artikel ging hij met de Pentax K-1 II en twee
objectieven (24-70 mm F2.8 en 70-200mm F2.8)
naar Oostenrijk en Frankrijk om daar foto’s te nemen
van het kajakken en alpinisme.
Voor meer informatie over de activiteiten van Servaes
kun je terecht op www.servaestimmerman.be en
www.outdooranimation.be.

f/13, 1/800, ISO 800, 70 mm
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