Vervelend aan de phablet: je hebt er twee handen voor nodig

kos

Toen Apple in 2010 zijn iPad
lanceerde vielen we massaal voor
de tablet. Vijf jaar later heet de
nieuwe hype 'phablet'. Volgens
marktstudies worden er in de nabije
toekomst wereldwijd een kleine 150
miljoen per jaar van verkocht.

Kos

Een 'phablet' is een kruising van
een smartphone en een tablet, zo
eenvoudig is dat. Wat de
gebruiksmogelijkheden betreft, kun
je hem het best vergelijken met een
klassieke smartphone. Je kan
ermee bellen, berichten sturen, je
mail bijhouden of er allerlei apps op
installeren. En er zijn enkele
opmerkelijke verschillen met de
tablet.
Vlotter surfen
Vanaf 5 inch diagonaal (12,7
centimeter van de ene naar de
verste andere schermhoek).
Dankzij dat grotere scherm kun je
vlotter surfen, want alles wordt
makkelijker leesbaar. Ook apps
met veel afbeeldingen, zoals
Facebook of Instagram, worden
leuker. Op een phablet van 6 inch
(15,2 cm) kun je zelfs al
comfortabel de krant lezen. Ter
vergelijking: surfen op toestellen als
de iPhone 5S (4 inch of 10,2 cm) is
zeer onhandig omdat de tekst op
het scherm veel te klein is. En er je
favoriete krant op lezen mag je al
helemaal vergeten.
Past in de handtas
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Een tablet met de meeste klassieke
afmetingen, om en bij de 10 inch
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(25,4 cm), is niet zo handig om
overal mee naartoe te nemen. Je
moet hem in een aktetas stoppen,
want voor een handtas is hij te
groot. Een phablet kunnen vrouwen
wel moeiteloos kwijt in hun handtas
en met een beetje geluk past hij
ook in de binnenzak van een
herenjas. Een kleine tablet zoals de
iPad Mini (scherm van 7,9 inch of
20,1 cm) krijg je ook wel in een
handtas, maar daar kun je dan
weer niet mee telefoneren, zodat je
ook nog eens een smartphone
nodig hebt. Koop een stevige
phablet en je hebt twee toestellen
in één.
Voor de fun
We bekijken tablets stilaan maar
zeker op een andere manier.
Omdat ze almaar vaker gebruikt
worden in een professionele
omgeving of in het onderwijs,
beschouwen we het toestel als een
'werkinstrument'. Phablets zijn voor
veel professionele toepassingen te
klein en worden vooral ingezet voor
'leuke' dingen, zoals
socialenetwerksites of
communiceren.
Groot-groter-grootst
De nieuwe S6 van Samsung komt
met een scherm van 5,1 inch (13
cm). Eigenlijk is dat dus al een
phablet. Apple hield het voor de
iPhone 6 bij 4,7 inch (11,9 cm), net
geen phablet dus, maar legde
tegelijk ook de iPhone 6 Plus in de
winkel met een scherm van 5,5
inch (14 cm). En de marktleider
voor Windows Phones, Microsoft
Lumia, gaat ook almaar groter met
die schermen. Uiteraard volgt de
concurrentie die trend. (JBo)
Minpuntje voor sms'ers
De meest gehoorde kritiek op
phablets komt van mensen die
graag sms'en of andere
toepassingen gebruiken met één
hand. Daarvoor zijn sommige
phablets immers te groot of
onhandig, zodat je je mobieltje met
twee handen moet leren gebruiken.
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DRIE HOTTE PHABLETS
iPhone 6 Plus
iOS
Scherm 5,5 inch (13,97 cm)
De grootste iPhone ooit. Snel en
met een uitstekend scherm. Wel
pokkeduur. 799 euro voor ocharme - 16 gigabyte. Dan telkens
100 euro meer voor 64 of 128 GB.
www.apple.be
Sony Xperia C4
Android
Scherm 5,5 inch
Heel betaalbaar toestel: 349 euro.
Je moet er wel nog een
geheugenkaartje bijrekenen om de
opslagruimte van 16 gigabyte uit te
breiden, als je wat comfortabel wil
zitten.
www.sonymobile.com
Microsoft Lumia 640 XL Lte
Windows Phone
Scherm 5,7 inch (14,5 cm)
Een echte prijsbreker. Voor 249
euro heb je hem. Ook hier moet je
de opslagruimte zeker uitbreiden,
want standaard zit er maar een
armzielige 8 gigabyte in.
www.microsoft.be
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