
6  www.computeridee.nl k 24 k 2016

STILSTAND

Het aantal computers dat op 
Windows 10 draait, steeg het 
afgelopen jaar gestaag. Nu 
het besturingssysteem echter 
niet meer gratis wordt weg-
gegeven, stagneert die groei.

ANDROID 7.1

De allernieuwste Android-versie (7.1) 
komt in december uit, maakt 

Google bekend. Veel toestel-
len zijn momenteel echter 

nog niet eens over op 
Android 7 zelf. 

UITVERKOOP

De afgelopen jaren zijn er 
telkens minder pc’s ver-
kocht, omdat mensen 
genoegen nemen met een 
smartphone of tablet. Een 
pc is dus niet meer nodig.

Oplaadspeaker

Persoonlijke assistent
Google heeft dankzij Android een 
dikke vinger in de pap op smart-
phonegebied, maar tot op heden 
produceerde het bedrijf nooit zijn 
eigen toestellen. Met de Google 
Pixel komt daar verandering in. 
Deze telefoon is helemaal van 
Google  zelf en draait daarbij volle-
dig om de diensten en apps van de 
firma. De Pixel en iets grotere 
Pixel XL zijn gepositioneerd in het 
duurste smartphone-klassement, 

met krachtige specificaties. 
Belangrijkste wapenfeit is echter 
de ingebouwde Google Assistent, 
de kunstmatige intelligentie die u 
allicht al kent van de chat-app Allo. 
Deze staat klaar voor al uw vragen 
en kan bijvoorbeeld een restaurant 
voor u boeken, het weerbericht 
oplezen of muziek afspelen, sim-
pelweg door ernaar te vragen. 

1Vanaf € 759,–    

1 http://pixel.google.com
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Hebben? Hebben!

Van Leitz mogen we eenmaal zo’n Complete 
Bluetooth  Speaker met powerbank-functie weg-
geven. Kans maken? Laat dan voor 15 november uw 
gegevens achter op www.computeridee.nl/winnen!

Dagdromen
De meeste virtual reality-brillen lijken erg op 
elkaar en zijn niet comfortabel genoeg. Dat vindt 
Google althans. Daarom komt het nu met zijn 
eigen vr-headset, Daydream View. Voor het uiter-
lijk werkte Google samen met kledingontwerpers, 
met als gevolg een opvallende bril van stof. Daar-
door is ‘ie extra licht en wordt ‘ie tijdens het dra-
gen ook minder warm. De voorkant van de bril is 
open te klappen, waarna er een smartphone in 
geschoven kan worden. Ook vindt u hier een hou-
der om de bijbehorende afstandsbediening in op 
te bergen, zodat u die niet kwijtraakt. De control-
ler zelf heeft tot slot bewegingssensoren, waar-
door u ook uw handen in virtual reality kunt 
gebruiken.

1€ 69,– 1https://vr.google.com/daydream/

Bluetooth-speakers zijn er te kust en 
te keur, maar Leitz komt met een extra 
opmerkelijk exemplaar. Door er met 
de meegeleverde micro-usb-kabel een 
smartphone op aan te sluiten, wordt 

deze opgeladen. Stiekem is het dus 
ook een powerbank, met een capaci-
teit van 2.600 mAh. Dat is genoeg om 
de meeste hedendaagse toestellen één 
keertje mee vol te tanken. Toegege-
ven: vergeleken met andere power-
banks is dat wat karig, maar ja: die 
spelen dan weer geen muziek af!

1 € 93,50   1 http://bit.ly/2e1QXOq


