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Nieuws

TREINFI
NS gaat wifi in de trein verbete-
ren door gebruik te maken van 
het 4G-netwerk. Ook wil het de 
bandbreedte per gebruiker 
beperken zodat iedereen een 
goede verbinding heeft.

GOOGLECOM
Google wil ook een tele-
comprovider worden. 
Onder de codenaam Pro-
ject Fi is het bedrijf bezig 
om mobiel bellen en inter-
net aan te gaan bieden.

Een game die zich afspeelt in 

een fantasiewereld met magie 

en vreemde wezens en waarin 

u als spelers allerlei puzzels 

moet oplossen om de hoofd-

personen te hel-

pen. Klinkt niet 

heel verras-

send, toch? 

Wat Karma-

Nieuws
Onder redactie 
van 
Jeroen van de 
Nieuwenhof.

redactie@computeridee.nl

APPERS
Nederlandse jongeren zitten meer 
op WhatsApp en Facebook dan op 
Twitter. Zo heeft 87,1 van de jonge-
ren van 12 tot 19 jaar WhatsApp op 
zijn telefoon. Slechts 34 procent 
heeft Twitter.

Opera-game

Ik zie dubbel
De Honor 6 Plus heeft drie 8 mega-

pixel-camera’s: een aan de voorkant en 

twee op de achterkant. Dankzij dat 

duo wordt het mogelijk om foto’s ach-

teraf scherp te stellen op het gewenste 

onderwerp. Verder heeft de smart-

phone een octacore-processor, 3 GB 

geheugen, 32 GB opslag en een scherm 

van 14 cm (5,5 inch). Nog iets dubbels: 

de Honor 6 Plus heeft ruimte voor 

twee simkaarten. De plek voor de 

tweede kaart wordt echter ook 

gebruikt voor het toevoegen van 

extra opslag. U zult dus moeten 

kiezen tussen sim of sd.

1€ 399,99

1hihonor.nl

Scherpe teksten
Kobo biedt met zijn nieuwe e-reader 

Glo HD een hoge resolutie. Op het 

scherm van 15,2 cm (6 inch) is plek 

voor 1448x1072 pixels, wat neerkomt 

op een resolutie van 300 ppi. En dat is 

niet slecht voor een laaggeprijsde 

e-reader. Het rekenwerk wordt gedaan 

door een 1 GHz-processor en de Com-

fortLight zorgt voor een handig lampje 

voor het lezen in het donker.

1€ 129,99  1kobo.com

Alles verzameld
Was een tas boordevol met 

spullen misschien vroeger ooit 

typisch iets voor vrouwen, 

tegenwoordig zit de tas van 

zowel mannen als vrouwen zó 

vol met allerlei spullen dat hij 

wel wat weg heeft van een 

grabbelton. Smartphone, 

tablet, laptop – met ieder eigen 

oplader –, usb-stick, hoofdtele-

foon, extra accu, toch nog een 

schrijfblok en een serie pen-

nen, visitekaartjes en ga zo 

maar door. Om te zorgen 

dat u ooit nog iets 

snel kunt vin-

den, 

komt 

Leitz met de Complete Smart 

Traveller-tassen. Die hebben 

maar liefst 18 opbergvakken, 

om al uw spullen een eigen 

plek te geven. Bovendien heb-

ben ze een geheim telefoon-

vakje. Waar? Dat gaan we 

natuurlijk niet verklappen.

1vanaf € 97,50

1leitz.com/complete

Hebben? Hebben!
We mogen vier downloadcodes voor de Deluxe Edition van Kar-
maflow: The Rock Opera Videogame verloten. Ook een fan van 
Rock Opera of benieuwd naar deze game, laat dan voor 19 mei 
a.s. uw gegevens achter op computeridee.nl/winnen.

flow bijzonder maakt, is dat 

het is opgezet om muziek, the-

ater en games te combineren. 

De muziek komt van het 

Metropole Orkest en artiesten 

van rockbands als Within 

Temptation, Epica, Cradle of 

Filth en Dragonforce.  Die 

maken van de game een soort 

rockopera, waarbij de 

artiesten in de rol krui-

pen van spelkarakters. 

Het spel van Holland-

se bodem is beschik-

baar via gameplatform 

Steam.

1€ 14,99 of € 29,99 
(Deluxe Edition)

1karmaflowgame.com


