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Canon EOS 70D ca 11 000:-  

med 18-55 mm-objektiv

D
et kan vara svårt att hitta 

genuint nya funktioner i 

vissa av de nyaste system-

kamerorna. Jämfört med 

andra APS-C-kameror från Canon 

känns 70D:s stora förbättring från 

18 MP till 20,2 MP mer som ett litet 

steg. Men tittar du närmare så ser 

du att 70D har en helt ny Dual Pixel 

Cmos-sensor. Tanken bakom den 

är att varje pixel har två fotodioder 

istället för en. 

Det möjliggör fasdetekterande 

”70D:s två autofokussystem 

fungerar utan problem, även  när 

det nästan är helmörkt”

autofokus i Live View och vid film-

ning, vilket ökar potentialen för större 

precision. Det är en bra nyhet för de 

som fotograferar i svagt ljus där Live 

View används för att komponera bilder, 

och där vanlig kontrastdetekterande 

autofokus ofta får problem. I det 

vanliga AF-läget erbjuds ett 19-punk-

ters AF-system där alla 19 punkter är 

av korstyp och kan fånga detaljer både 

i det vertikala och horisontella planet. 

Den centrala fokuspunkten är extra 

känslig när du använder objektiv med 

en bländare på f/2,8 eller större.  

En annan bonus i svagt ljus är att 

ISO-standardomfånget sträcker sig 

från ISO 100-12800, samtidigt som 

ISO 25600 erbjuds i det utökade 

läget. Den högupplösta, fullt vridbara, 

pekskärmen är också en praktisk 

detalj.

PRESTANDA
70D:s två autofokussystem fungerar 

utan problem, även när det nästan 

är helmörkt. Kameran lyckas snabbt 

låsa på mål med svag kontrast, medan 

de flesta andra kamerorna i testet 

har problem. Autofokusen är lika 

imponerande i Live View-läget, där 

den sensorbaserade autofokusen är 

snabbare och pålitligare än autofoku-

sen i testets övriga kameror.

Ljusmätningen och vitbalansen är 

båda bra och konsekventa. Dock kvarstår 

problemet med Canons iFCL-mätnings-

system där ljusavläsningen till stor del är 

fokuserad på den aktiva fokuspunkten i 

det evaluerande läget.
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Betyg

FUNKTIONER

BILDKVALITET

BYGGKVALITET

VÄRDE

Överst De många alternativen på lägesratten 

inkluderar åtkomst till Bulbexponeringar.

Ovan Den upplysta LCDskärmen ger direkt 

åtkomst till AF, matning, ISO och ljusmätning.

Ett stort steg upp på evolutionsstegen

På baksidan av Canon EOS 70D

Nätt, städad och välorganiserad

Sökare
Nytt för den 
här klassen 
av kameror är 

att sökaren 
har alternativ 

för rutnät och 

nivåmätare.

LCD-skärm
Unikt för grup

pen är att 70D 

har en helt vrid

bar pekskärm på 

3 tum.

Flervägskontroll

Den koncentriska 

flervägskontrol

len och snabb

kontrollen sparar 

utrymme och gör 

baksidan mindre 

rörig.

Start/Stop
Den här knappen 

med dubbla funk 

tioner avänds för 

Live Viewläget 

och vid filmin

spelning.
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ASSOS 

VI TYCKER... 
Dyra kläder men kvalitén lyser 
genom hela  
Assos sortiment

Lever dessa vinterplagg upp till sin höga prislapp?

 Assos kit är långt ifrån billigt, men understället som är stickat helt utan sömmar är gediget med varierande tjocklek, struktur och elasticitet för optimal komfort och passform. Assos graderar sina underställ, som kallas för skinFoil, efter konstruktion och funktion, från vår (1) till vinter-Plus (7). Vårt testade underställ LS.skinFoil har graderingen 4 vilket ska motsvara höst. Värmen och passformen är imponerande, och passar utmärkt under vilken vinterjacka som helst.Till exempel iJ.shaqUno. Jackan består av två lager, ett elastiskt och mjukt RX fleecelager närmast kroppen och ett yttre skal – fästpunk-terna mellan lagren är få, så de rör sig smidigt över varandra. Fördelarna blir utmärkt passform och isolering mot elementen, och det enda problemet vi upplevde var att skallagret skrynk-lade sig något runt handlederna. Meshpaneler på armarna och längs sidorna ventilerar på ett effektivt sätt och den mjuka höga kragen täck-er så pass bra att en halsduk eller motsvarande nästan blir onödig. Komforten och sättet som jackan hanterar värmen på är utmärkt.Tightsen med det något invecklade  namnet LL.haBu early winter tights är extremt mjuka och sköna, har en perfekt passform, bra isolationseffekt och en lätt komprimerande effekt. Tightsen är uppbyggda av två lager över musklerna medan ytterligare ett vindskydd-ande material håller dina ädlaste kroppsdelar varma. Tightsen hålls nere av perfekt skurna fotremmar.
Handskarna är avsedda för temperaturer från 6-12 grader, vilket kanske inte riktigt passar för en svensk vinter. Muddarna sitter tight på och det är inga problem att få in dem under jackan. Handskarna är tunna vilket ger bra känsla och grepp, men vi saknar frottén som finns på många andra handskar för att torka näsan. Sockarna Merino Fugu är varma och sköna och en perfekt partner till Fugu Booties som är ett par vattenavvisande skoskydd med svetsade sömmar, förstärkt sula och elastiska fästen runt ankeln.

Slutligen hittar vi mössan fuguHelmet som trots att den känns relativt tjock går att få in under hjälmen. Den skyddar bra mot väta och har skönt foder. De små skydden över öronen är mycket effektiva, men skapar ett irriterande vindbrus redan vid ganska moderata  hastig heter.
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Har vi skrivit om dina produkter?
Beställ ett särtryck och dela med 
dig till dina kunder.  
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