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Desginet er meget ”standard”, og
der er ikke ligefrem kælet for lækkerheden på Sonys kompaktkameraer. Her
kunne Sony lære noget af Fujifilm eller
Olympus’ OMD-serie. PR-fotos: Sony

GADGETS

Er et tre år gammelt kamera
stadig et godt køb?
Ultrahurtig autofokus og videooptagelser i 4K. Sony a6300 er
stadig et fremragende kamera, selvom efterfølgeren a6500 har
stjålet rampelyset. Det medfølgende standardobjektiv er dog
en hån mod et kamerahus fyldt med overbevisende features.
Anders Hjelmer Paulsen, ahp@jfmedier.dk

Da Sony a6300 kom på markedet i februar
2016, måtte man betale små 11.000 kroner for
at få fingrene i det populære spejlløse kompaktkamera inklusive standardobjektiv. I dag
er prisen næsten halveret, fordi Sony har lanceret efterfølgeren, Sony a6500, og til 6000
kroner er a6300 pludselig blevet et virkelig
godt køb, selvom kameraet har nogle år på
bagen.
Kameraet vandt for eksempel prisen som
årets kompaktkamera i 2016, ligesom det meget grundige anmeldermedie DPReview gav
modellen en guldmedalje, som er den højest
opnåelige karakter. Ser man på specifikationerne, forstår man godt hypen. Da kameraet
blev lanceret, var det med verdens hurtigste
autofokus, som finder objektet på kun 0,05
sekunder (det samme som efterfølgeren). Så
har man vist ikke brug for hurtigere autofokus!
Autofokussen kan desuden låse sig fast på
hele 425 punkter på skærmen og stadig fun-

gere, selvom man skyder med op til 11 billeder i sekundet. Det gør kammeret sældeles
velegnet til fotoentusiaster, som godt kan lide at tage billeder af sport eller andre ting,
der bevæger sig hurtigt.

Også velegnet til video

Sony a6300 optager video i 4K med 30 billeder i sekundet (fps), og kan man leve med
”kun” at optage i fuld HD, kan man lave video
med 120 fps, hvilket giver mulighed for optagelse i silkeblød slowmotion. Sony har også
været søde at lave en minijack-lydindgang,
så man kan tilslutte en ekstern mikrofon, der
kan fastgøres på toppen af kameraet. Jeg savner dog en indgang til høretelefoner, så man
kan teste og lytte til lyden på optagelserne.
En anden - og lidt større anke mod Sony
a6300 - er det medfølgende standardobjektiv (16-50 mm, blænde 3.5-5.6). Kvaliteten lever desværre slet ikke op til kamerahuset. Det
bliver særligt tydeligt, hvis man tager billeder
indenfor i dårlig belysning. Her må objektivet give fortabt, og selv med ISO’en sparket

i vejret er det tæt på umuligt at lave brugbare billeder uden blitz. Jeg vil derfor ikke anbefale et køb,
hvis ikke man samtidig
investerer i et bedre og
gerne mere lysstærkt objektiv - for eksempel Sonys faste 35-mm objektiv
med blænde 1.8.
Design er selvfølgelig
en smagssag, men også
her mener jeg, at Sony har
plads til forbedring. Sammenlignet med mirrorless-kamerahuse
kamerahuse fra for eksempel Fujifilm
og Olympus, så fremstår Sonys design kønsløst og uden finesse. Når det er sagt, er Sony
a6300 et rigtig godt kamerahus til prisen, og
kan man leve med ikke at have de allernyeste funktioner (for eksempel bedre billedstabilisering), så vil dette kamera - alderen til
trods - levere superskarpe billeder og video
i mange år frem.

PRIS OG TILGÆNGELIGHED:
Sony a6300 kan købes på nettet for cirka 6000
kroner inklusive standardobjektiv og 5400
kroner for kamerahuset alene.

Komforten er i
højsædet hos Bose
QuietComfort 35II har mere end ét år på bagen, men er
stadig blandt markedets bedste bud på støjreducerende
høretelefoner. Og er for nylig også blevet mere ”smarte”.
Silas Bang, siba@jfmedier.dk

En blød, polstret ørekop.
Sådan beskriver Bose selv den ring,
der omkranser dine ører, når du bruger deres nyeste støjreducerende høretelefoner. Navnet er med god grund
QuietComfort med endelsen 35II.
Komforten er nemlig i højsædet
hos Bose, som på det område fortsat
har et overtag over Sony, der modsat
leverer en stærkere støjreducering. Hvor
Bose omkranser ørerne, føles det lidt, som
om Sonys WH-1000XM3 omklamrer. Og på
toppen af hovedet presser Boses høretelefoner også mindre mod skallen end konkurrentens.
Det er en vigtig forskel, hvis du gerne vil
bruge høretelefonerne over en længere periode.

Simple løsninger

Støjreduceringen er dog også god hos QuietComfort 35II, der måler udefrakommende
støj og forsøger at eliminere den. Især kontinuerlig støj som en summen fra computeren
eller trafikstøj forsvinder, mens stemmer stadig kan høres, men mere bliver til en mumlen i baggrunden.
Jeg savner dog en eller anden indikation
på, om jeg har sat støjreduceringen til høj,
lav eller helt fra, når høretelefonerne placeres på ørerne.

Komforten er i højsædet hos Bose, der med bløde puder og en dyb ørekop er behagelig at
have på i længere tid. QuietComfort 35 II kan også købes i sort. Foto: Silas Bang

Niveauet skifter man på en knap på siden
af den ene ørekop. Samme knap kan med
en nylig opdatering indstilles til at tilkalde
Google Assistant, så høretelefonerne kan blive mere ”smarte”.
På den måde kan man med stemmen få
spillet den musik, man ønsker, eller få svar
på spørgsmål via Google. Desværre kan man
så ikke længere bruge knappen til at justere
støjreduceringen.

Lidt flad bas

På modsatte ørekop er der knapper til at skifte sang eller stoppe musikken.
Der kan man samtidig med et langt pres til-

kalde Apples stemmeassistent Siri, hvis man
har en iPhone. Pardannelsen med en telefon
foregår nemt, når man har hentet Boses app.
Der er dog desværre kun ganske få indstillingsmuligheder i appen, så man kan for eksempel ikke justere bassens styrke. Det er ærgerligt, da den ellers gode lyd, der kommer ud
af høretelefonerne, er lidt flad på bas-siden.
Samtidig er Bose QuietComfort 35II lydmæssigt bestemt ikke ret gode til telefonopkald.

Komforten er essentiel

For mig opvejer den gode komfort dog meget, for hvis over-ear-høretelefoner for hur-

tigt bliver ubehagelige at have på, betyder
det andet ikke meget. Og der klarer Bose sig
godt.
Men jeg ser frem til at prøve næste version. Den byder forhåbentlig på lidt tungere
lyd ved musikafspilning med indstillingsmuligheder, et batteri, der kan holde længere end de ellers udmærkede 20 timer, og
en selvstændig knap til Google Assistant.

PRIS OG TILGÆNGELIGHED:
Bose QuietComfort 35II kan købes i danske
butikker og på nettet til 2349 kroner. De fås i
farverne sølv og sort.

