Batterij-apps slagen niet voor hun examen
De batterij van onze smartphone
loopt te snel leeg. Test-Aankoop
boog zich over het probleem en dat
leverde twee conclusies op. Eén:
wondermiddeltjes - versta: apps om de autonomie van je
smartphone gevoelig te rekken
bestaan niet. En twee:
smartphones van grote merken
scoren beter dan budgetmerken.
Smartphones zijn kleine computers
geworden, met een processor die
constant draait en die vooral een
permanente connectie heeft met
het internet, via 3G of 4G, dan wel
wifi. Komt daarbij nog dat we dol
zijn op kristalheldere schermen met
veel animo, zoals widgets of leuke
achtergronden. Allemaal dingen die
geweldig veel energie opslokken.
Te veel energie voor de kleine
batterij die erin zit.
Gebruik je gsm anders
De beste tip om ervoor te zorgen
dat je batterij het langer uitzingt, is
dan ook de manier aanpassen
waarop je het toestel gebruikt. Het
scherm niet altijd zo helder mogelijk
zetten, niet constant op het internet
zitten als dat niet hoeft, geen
overbodige widgets op de
achtergrond laten draaien, apps die
je nooit gebruikt snel wissen en
vooral apps zodanig instellen dat
ze niet automatisch actief zijn op de
achtergrond. Dit zijn tips waarmee
je je smartphone al snel een paar
uurtjes langer in leven houdt. Tips
die in ieder geval een veel groter
verschil maken dan de vele apps
die zowel voor iOS (iPhone) als
Android te vinden zijn.
Test-Aankoop schakelde een team
van specialisten in om de apps
grondig uit te testen en kwam tot de
bevinding dat ze eigenlijk zo goed
als niets uithalen. Meer zelfs: je
blijft er beter af. De meeste apps,
die niet toevallig gratis zijn,
zamelen informatie in over het
gebruik van je smartphone of
proberen je te bestoken met
reclame. De enige app die iets
meer dan de helft van de punten
scoort, is Cccleaner voor Android.
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Voor de iPhone haalde geen
enkele app 50%. En als je nu
steigert omdat je gelooft dat een
van die apps bij jou wel iets
uithaalt, neem het dan van ons
aan: het is een placebo-effect!

Test-Aankoop liet de apps die
beloven de autonomie van je
smartphonebatterij te verlengen
testen door specialisten. Het
resultaat is verbluffend... slecht.
ANDROID

Budgetmerken snel leeg
Test-Aankoop mat ook de
autonomie van een paar
nieuwgekochte toestellen waarop
dezelfde klassieke apps draaien,
zoals Facebook of de populaire
game Candy Crush. Het gaat niet
om de recentste toestellen op de
markt, omdat de test heel wat tijd in
beslag nam. Toch is de test nog
heel relevant omdat hij een
duidelijke scheidslijn aangeeft
tussen de grote merken zoals LG,
Samsung of Sony, die goed scoren,
en de zogenaamde budgetmerken
uit China (Huawei) en Frankrijk
(Wiko) die achteraan bengelen. Met
een verschil dat in uren uitgedrukt
kan tellen. Enige uitzondering is de
iPhone 5S van Apple, nog altijd een
van de meest gebruikte toestellen:
pokkeduur bij aankoop maar
ondanks zijn kleinere scherm veel
minder autonoom dan zijn
generatiegenoten van LG en
Samsung. (JB)

Nipt geslaagd:
Cccleaner (52/100)
Gebuisd:
Battery Doctor (39/100), Battery
(39), Speed Booster (cleaner) (37),
AVG cleaner battery booster (36),
Battery saver Pro&Widgets (34),
Battery Saver&Widgets (32), Clean
Master (Speed Booster) (31) en
The Cleaner - Speed Up&Clean
(31).
iOS (Apple)
Gebuisd:
Battery Doctor (28/100), Battery
Life Saver (28) en Battery Magic
(26).

Zo lang draait je smartphonebatterij
autonoom
1 Samsung Galaxy S5 9u31
2 LG G Flex 8u19
3 Sony Xperia G2 6u55
4 Nokia Lumia 1020 6u55
5 LG G2 6u27
6 Apple iPhone 5S 5u50
7 Motorola Moto G 5u31
8 Huawei Ascend P 74u23
9 Wiko Highway 3u09
Verbluffend slecht
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