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ereader, tablet, netbook of? 

Samen op zoek naar het antwoord op de 
vragen:  

 Mis ik iets, heb ik dit wel nodig? 

 Wat wil ik er mee doen? 

 Welk apparaat past daar bij? 

 Past dit in mijn budget? 
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e(ink)reader 
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Wat is een e(ink)reader? 

 Een ereader is ontwikkeld als de digitale vervanger van 

een boek. 

 In de loop der tijd zijn er steeds meer functies aan 

toegevoegd zoals: 

 Het maken van aantekeningen 

 Het ophalen van boeken via Wifi en 3G verbinding 

 Het gebruik voor eenvoudige spelletjes 

 Het afspelen van mp3 bestanden 

 Het voorlezen van tekst 

 Formaten 5, 6, 8 of 10 inch. 
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Hoe werkt e(ink)reader? 

 

 

 De techniek is gebaseerd op het gevoel dat je van papier 

leest en dat de accu lang mee gaat (duizenden pagina’s).  

 Een ereader maakt gebruik van een e-ink scherm, anders 

dan bij een LCD heeft deze geen achtergrond licht en 

gebruikt het geen stroom om het beeld in stand te houden 

 Het verversen van een e-ink scherm is langzamer dan een 

LCD. 

 

 Op een e-ink reader kun je geen 

 films kijken!!!!!!  
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Bestands formaten? 

 

 

 Er bestaan meerdere bestandsformaten voor ebooks. De 

belangrijkste zijn ‘ePub’ en ‘PDF’. ePub lijkt de standaard 

te worden voor ebooks. 

 Beveiligde ebooks: niet door alle ereaders te lezen. 

Informeer of het ebook geschikt is voor het apparaat waar je 

op gaat lezen.  

 Over het algemeen geldt dat ebooks die je gratis kunt 

downloaden niet beveiligd zijn. 

 

 calibre is beschikbaar voor beheer en conversie van ebooks. 
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PCGG ereader 

 

 

PocketBook 903 

9,7” Wacom touchscreen 

text-to-speech functie (28 talen). 

16 bestandformaten, uiteraard ePub en PDF. 

aantekeningen maken of een bookmark plaatsen 

Woordenboek met 20 talen 

Menu in 23 talen.  

Auto-rotation 

2GB geheugen, 1Gb is beschikbaar voor data 

een kalender 

een rekenmachine 

een RSS-lezer 

3G 

WiFi 

Bluetooth.  
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e(ink)reader Websites 

 http://www.ereaders.nl    - ereader informatie 

 http://www.eburon.nl/dossier_epub   - epub informatie 

 

 http://www.feedbooks.com/    - free ebooks 

 http://www.gutenberg.org/    - Gutenburg Project 

 http://manybooks.net/    - free ebooks 

 http://www.planetpdf.com/    - free PDF ebooks 

 

 http://calibre-ebook.com/    - calibre website 

 http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_software  - ebook software 

 

http://www.readers.nl/
http://www.eburon.nl/dossier_epub
http://www.feedbooks.com/
http://www.gutenberg.org/
http://manybooks.net/
http://www.planetpdf.com/
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_software
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_software
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_software
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tablet 
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Wat is een tablet? 

 Of moeten we zeggen een “Slate”? 

 

 Simple gezien is een tablet een netbook zonder disk en 
toetsenbord. 

 

 Een tablet is multifunctioneel:  
naast internetten, e-mailen, gamen en video's kijken kun je 
er ook op lezen. 

 

 Formaten 5, 7 of 10 inch. 
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Hoe werkt een tablet? 

 De meeste tablets zijn voorzien van een LCD-scherm dat 

een backlight gebruikt om het scherm te verlichten  

 Standaard voorzien van Wifi en afhankelijk van het model 

3G en Bluetooth om data uit te wisselen. 

 Te bedienen met je vinger of een speciaal daarbij geleverde 

stylus. 

 Tablets hebben een touchscreen dat vaak aanzienlijk 

reflecteert.  

 Op dit moment vooral de iPad van Apple en diverse andere 

modellen zoals de Galaxy van Samsung met Andriod. 
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PCGG tablet/slate 

 Zenithink ZT-180 

 10.2" touch screen interface 

 Android OS version 2.1. 

 ARM 11 processor 

 256MB RAM,  

 Nandflash drive 2GB (to 32gb  
                 with MicroSD card) 

 Wifi 802.11b/g 

 USB 3G dongle support. 

 It supports 1080P video 
plays MP3s, WMAs  
and ……………. 
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tablet Websites 

 http://www.apple.com/ipad/    - iPad 

 

 http://galaxytab.samsungmobile.com/  - Galaxytab 

 

 http://zenithink.us/    - Zenithink ZT-180 

 

 

 http://www.android.com/    - android website 

 

http://www.apple.com/ipad/
http://galaxytab.samsungmobile.com/
http://zenithink.us/
http://www.android.com/
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netbook 
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Wat is een netbook? 

 Een netbook is een gekrompen laptop met  

als doel minder gewicht en betere accu  

levensduur. 

 

 Wel een disk maar geen DVD/CD 

 

 Een netbook is multifunctioneel:  

naast internetten, e-mailen, gamen en video's kijken kun je er ook op 

lezen. Maar ook geschikt om data te bewerken. 

 

 Ondanks de extra mogelijkheden goedkoper dan een tablet 
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PCGG netbook 

Acer Aspire One D255 

CPU: 1.5-GHz Intel Atom N550 

OS: Windows 7 Starter Edition 

RAM: 1GB/2GB 

Disk: 250GB 

Display: 10.1 inches 

Resolution: 1024 x 600 pixels 

Size: 10.17 x 7.28 x 0.95 inches 

Weight: 2.4 pounds  



15-02-2011 Wim de Boer 17 

 Over een paar jaar zullen merk tablets zo betaalbaar zijn dat ze 

rechtstreeks met de e-readers en netbooks zullen concurreren.  

 e-readers overleven alleen als ze goedkoper worden, kleur 

ondersteunen en qua performance de concurrentie met een 

tablet aankunnen.  

 

 Nieuwe low power color display technieken zoals Mirasol en 

Liquavista zijn in opkomst. 

 

 

 Dus: als je tijd hebt wacht dan tot je het werkelijk nodig hebt! 

 

 

De toekomst? 
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De keuze 
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Wat wordt het? 

ereader 

 

Voordelen 

• zeer goed leesbaar scherm 

• Accuduur 

• lezen van papier ervaring 

• gewicht 

 

Nadelen 

• prijs  (10” vanaf 400,-) 

• snelheid scherm  

• goedkoop apparaat heeft maar één 

toepassing  

• voornamelijk data gebruiken 

 

tablet 

 

Voordelen 

• multifunctioneel  

• bijzonder leuk voor spelletjes  

• fantastische fotoviewer  

• gewicht 

• prijs kloon (vanaf 200,-) 

 

Nadelen 

• prijs merk (500,- t/m 800,-)  

• spiegelend scherm  

• voornamelijk data gebruiken 

 

netbook 

 

Voordelen 

• multifunctioneel 

• opslag ruimte 

• OS gelijk aan thuis computer 

•  beter geschikt voor bewerken van data  

• prijs (vanaf  250,-) 

 

Nadelen 

• orientatie scherm  

• klein toetsenbord  

• warmte ontwikkeling
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Of een mix van erader & tablet? 



Vragen? 


