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Heeft de gewone
pda nog toekomst?
Volgens de statistieken
maakt de venkoop van
pda's een duikvlucht, ten
gunste van appanaten
met ingebouwde
telefoon en gps-functies.
De kansen voon de pda
l iggen nu op een anden

multimedia-appanaat.
Deze test van acht
necent uitgebnachte
pda's zonden telefoon-
functie is dus zeken geen
mostend na de maaltijd!

I  n het  v ierde kwartaal  van 2005 wer-

I  den wereldwi jd 2.24 mi l joen pda's

I verkocht. Dat liikt veel, maar het is

een daling van 18 procent ten opzichte

van het voorgaande iaar en het staat in

geen verhouding tot de miljoenen smart-

phones die in dezelfde periode werden

verkocht. Toch zien analisten de toekornst

voor de pda niet somber in; de fabrikanten

blijven nog steeds nieuwe apparaten ont-

wikkelen en proberen met gps, wifi of een

ingebouwde harddisk iets extra's te bie-

den.

Traditioneel vallen pda's in twee groe-

pen uiteen: de apparaten die voorzien zijn

van het Microsoft-besturingssysteem

Windows Mobile en de apparaten met

het Palm-besturingssysteem, In de Iaatst-

genoemde groep is alieen Paim nog actief;

Sony stopte enige tijd geleden met het

ontwikkelen van PalmOS-pda's. Maar ook

bij Windows Mobile is het aanbod uitge-

dund: aanbieders als Packard BeIl,

Toshiba, Casio en ViewSonic zijn gestopt

met pda's, of kiezen liever voor navigatie-

systemen.

WINDOWS MOBILE
De naam Pocket PC wordt nog steeds

gebruikt, maar eigenlijk moeten we spre-

ken van Windows Mobile-apparaten.

.:t;lint"''

De modellen die u op dit moment in de

winkel koopt zijn inmiddels allemaal

voorzien van Windows Mobile 5. Hierin is

een aantal zaken veranderd ten opzichte

van Windows Mobile 2003, zoals een

lager energieverbruik, verbeterd geheugen-

beheer en meer flashgeheugen, zodat

gegevens niet verloren gaan als de batterij

Ieeg raakt.

Deze drie punten hangen met elkaar

samen: het energieverbruik is later door-

dat het ram grotendeels is vervangen door

flashgeheugen. De pda hoeft niet meer

grote hoeveelheden ram van voeding te

voorzien, Ram-geheugen is sneI, maar

heeft als nadeel dat het voortdurend moet

worden gevoed om gegevens vast te hou-

den. Bii flashgeheugen is dat niet het

geval, waardoor het energieverbruik per

saldo lager ligt. De batterijduur verbetert

daardoor met zo'n 10 procent.

Toch zal het energieverbruik nooit nul

zijn, zoals bii een flash-usb-stick. Dat

komt, doordat u een pda nooit helemaal

uitschakelt. Het apparaat verkeert in een

slaapstand, zodat u snel toegang hebt tot

toepassingen als de agenda. Dat houdt in

dat de inhoud van het ram bewaard moet

blijven, ook wanneer u de pda langere tijd

niet gebruikt. Steeds opnieuw booten is

bii Windows Mobiie 5 geen optie, omdat

ternein, bi jvoorbeeld als
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het nogal wat tijd in beslag neemt. Het uit-
voeren van bestanden vindt namelijk net

als bii een desktop-pc plaats in het ram-

geheugen en het duurt even voordat de

bestanden van het besturingssysteem
(enkele tientallen MB's) bij het booten

vanuit het flashgeheugen naar het ram
zijn gekopieerd.

Het lagere energieverbruik is goed

nieuws wanneer u de pda voor multimedia-

toepassingen wilt gebruiken, want proces-

sorintensieve taken, zoals video kijken en
games spelen, kunnen de gebruiksduur

gemakkelijk halveren. Maar het gebruik

van flashgeheugen heeft ook een keer-
zijde: het is langzamer dan ram-geheugen.

Dat is bijvoorbeeld te merken bij een

herstart: een apparaat met Windows

Mobile 5 doet langer over een herstart dan

een oudere Pocket PC, en dat komt niet

alleen doordat het besturingssysteem ver-

der is uitgedijd. Het is ook te merken bij

het uitvoeren van benchmarks.

Daar doet zich meteen het volgende pro-

bleem voor: de huidige benchmarktools

zijn nog niet aangepast voor deze nieuwe

versie van het besturingssysteem. Het

meestgebruikte \enchmarkprogramma
voor Windows Vtobile-pdri's is Spb Bench-

mark. De laatste versie daarvan dateert van

september 2005, ruim voordat de eerste

Windows Mobile S-apparaten in de winkel
verschenen. Spb Benchmark meet alle

prestaties af ten opzibhte van de inmiddels

stokoude Compqq 3600-serie en houdt

daarbij geen rekeiling met de typische

eigenschappen van \A/indows Mobile 5.

In de eerste grote release van het pro-

gramma zal dit worden aangepakt, maar

voorlopig zullen we het met de oude

versie moeten doen, waarbij we een slag

om de arm houden bij het interpreteren

van resultaten.

MULTIMEDIA
Windows Mobile is aIs besturingssysteem

behoorlijk gestandaardiseerd. Op elke

Win{ows Mobile-pda treft u dezelfde

reeks \ultimediaprogramma's:
o De spelletjes Bubble Breaker en Solitaire

o Windows Media Player 10 voor het

afspelen van muziek en video

o Een mediatoepassing om foto's en
(eigengemaakte) video's te bekijken

De enige leverancier in onze test die op

dit punt nog iets extra's meelevert, is

Acer:  op de N310 en N311 v indt  u de

Enterprise Edition van PocketTV waar-

mee u mpeg-video's en streaming media

kunt afspelen. Het is attent dat Acer dit

meelevert, omdat Windows Media Player

lang niet alle videoformaten kan afspelen.

www, pcrrweb, be/handwane

HP levert een aantal eigen toepassingen

mee, zoals iPAQ Entertainment op de
rx1950. Dit is een soort startscherm voor

multimediatoepassingen. Bovendien krijgt

u bij aanschafvan elke iPAQ een tegoed-

bon waarmee u extra software kunt aan-
schaffen. Dit werkt aan de hand van een
puntensysteem met de naam iPAQ Choice.
Op iPAQ's met ingebouwde camera vindt

u nog meer specifieke iPAQ-toepassingen.

Maar het lijkt wel aisof de fabrikanten

aileen zakelijke toepassingen zien voor

deze modellen, want geen enkele pda in

deze test is voorzien van een camera.

NEDERLANDS
Sinds de komst van Windows Mobile 5
is het voor fabrikanten ook mogelijk om
apparaten met een Nederlandstalige
gebruikersinterface aan te bieden. Gemak-
keliik overschakelen tussen de verschil-
lende talen, zoais bil PaImOS, is er echter
niet bi j .  Uw apparaat is voorzien van een
Engelstalig of een Nederlandstalig bestu-
ringssysteem, maar niet beide.

U zult het apparaat opnieuw moeten
flashen om van taal te wisselen en boven-
dien bent u afhankelijk van de fabrikant,
die een extra vergoeding moet betalen om
een Nederlandstalige versie te kunnen aan-

/handwane

Achter de schermen wordt bii PalmSource
- tegenwoordig in handen van de ]apanse
browsermaker Access - druk gewerkt aan

een compleet nieuw besturingssysteem,

op basis van Linux. Dat zal niet eerder

dan 2007 beschikbaar ziin.

Gebruikers hoeven niet bang te zijn dat

ze een doodlopende weg inslaan, want het
nieuwe besturingssysteem is compatibel

met oude software. Biijkbaar gaan de ont-

wikkelingen voor hardwaremaker PaIm

niet snel genoeg, want er gaan geruchten

dat het zelf bezig is met het ontwikkelen

van een nieuw besturingssysteem, even-

eens gebaseerd op Linux. Het PalmOS is

dus verre van dood, maar gebruikers zul-

len nog wel even geduld moeten hebben.

Dat PalmOS minder geschikt zott zijn

voor mul t imediatoepassingen, is  een mis-

verstand dat al eerder door de Sony CLIE's

uit de weg werd geruimd. Voor het luiste-

ren van muziek en het afspelen van video

ziin net zoveel alternatieven voorhanden

als voor Windows Mobile. Maar pas wel

op welk apparaat u koopt, want PaIm

brengt met de 222 en Zire 31 ook pda's op

de markt die duidelijk minder geschikt

zijn voor multimedia. De twee geteste

modellen, de Tungsten T lx en de Life-

Drive, doen echter niet onder voor de

a

bieden. Bij sommige high-end modellen,

zoals de iPAQhw6900-serie, kunt u kiezen

uit meerdere talen, maar bij de pda's in

deze test hebt u slechts 66n keuze. Acer

en Asus hebben hun pda's voorzien van

een Nederlandstalig besturingssysteem, de

andere modellen zijn Engelstalig. De ver-

wachting is wel dat steeds meer fabrikanten

voor Nederlands zullen kiezen. Let dus op

de taal wanneer u een pda aanschaft.

PALMOS
De Iaatste versie van het Palm-besturings-
systeem dateert van enige tijd geleden.

Windows-pda's. Het gebruik van flash-

geheugen in Windows Mobile-apparaten,

is overigens niets nieuws: het werd aI

langer gebruikt op een aantal Palm-model-

len, waaronder de Treo 650 en de twee

hier geteste modellen.

Voor de benchmarks hebben we de pro-

gramma's Benchmark 3.1 en Speedy 6.1

gebruikt. Daarbij doet zich hetzelfde pro-

bleem voor als bii de Windows-bench-

marks: ze meten de prestaties ten opzichte

van modellen die al behoorlijk gedateerd

ziin. Bij Benchmark is dit de Palm Vx en

bij Speedy de Palm Vx.

I
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deze test de grootste hoeveelheid flash-

geheugen en de snelste processor. Ook uit-

zonderlijk ten opzichte van de andere

deelnemers in deze test is de Intel 2700G

grafische processor. Dit is een speciaal

voor de Intel PXAZ70 ontwikkelde multi-

mediaversneller met 16 MB ram, voor

een pda een flinke hoeveelheid video-

geheugen.

De 3D-versnelling komt het best tot

zijn recht bij games, maar ook toepassin-

gen die op GDI (Grahics Device Interface)

en Open GL zijn gebaseerd profiteren

mee. Benchmarkprogramma's als Spb

Benchmark kunnen dit niet goed meten,

maar in de benchmarktest van TCPMP is

het effect duideliik merkbaar: de Dell

presteert twee keer beter dan de nummer

twee. de HP iPAQ hw2490. Jammer
genoeg heeft de grafische processor geen

effect op games die gebruikmaken van

gapi (Game api), de wat algemenere stan-

daard die door Microsoft wordt gepro-

moot.

Hp |PAO RX1950
Dat een instapmodel er niet goedkoop uit

hoeft te zien bewiist de iPAQ rx1950. Het

ontwerp is afgekeken van een eerder suc-

cesnummer, de iPAQ h4150, die alweer

uit 2003 dateert, maat z'n tiid ver vooruit

was door de compacte behuizing en de

aanwezigheid van wifi. Dezelfde kenmer-

ken treffen we ook bii de rx1950 aan, maar

nu in een instapmodel. Ondanks de

gedeelteliik metalen behuizing is dit de

lichtste pda uit de test. Een curiositeit is

dat dit model wel beschikt over wifi, maar

niet over bluetooth. Door de 300 MHz-

processor verwachten we geen opvallende

multimediaprestaties, maar dat bliikt mee

te vallen. Het afspelen van videofilms

Ievert geen enkel probleem op en boven-

dien gaat deze iPAQ opvallend lang mee:

u kunt op een volle batterij biina negen

uur achtereen films kiiken. De rx1950

presteert ook iets beter dan de Acer N310,

die op een vergelijkbare 300 MHz Sam-

sung-processor draait. Fabrikanten kiezen

vaak voor Samsung-processoren omdal

deze goedkoper ziln dan Intel.

De iPAQ schiet wel op een punt tekort:

de  sche rmreso lu t i e  van  320  x  240  p i xe l s

geeft een minder gedetailieerd beeld dan

de resolutie van 640 x 480 pixels waar de

nieuwere en duurdere modellen mee zijn

uitgerust. Net als bij veel andere modellen

moet u de bureaustandaard (cradle) apart

aanschaffen.

De iPAQ rx1950 is een aanrader a ls u

voor weinig geld een goede pda zoekt.

Hp |PAO HX2490
De eerste modellen in de hx2000-serie van
HP leken vooral bedoeld voor de zakeliike

gebruiker die iets te besteden had. Door
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195 tVB

640 x 480

3,7 inch

S D + C F

11 ,9  x  1  , 7  x7  , 3  cm

1 75 gram

ffit
tri#Fl

12528k LLhlJS
o:2o;o2 U]i!IIUUU
'187 90

HP

iPA0 rx1950

€  J C J

€ 27D

www hp com

Windows Mobile

5 1 1742

Engels
eatD/A)

300 MHz

l a

nee

64 MB

23,68 MB

35,07 I\i B

320 x 240

3,5 inch

SD

1 1 , 4 x 1 , 4 x 7 , 1

1 25 gram

ffi
? u, HtHj
54.74

62 PEFTSGINAL CCIMPUTEFI MAGiAZINE ju l i  2OOE wwr r.pcm\ rcrb.nl/hardware



/handwa

de degelijke uitr-oering met rubber stoot-
randen en afneembare schermklep zijn de
modellen det alleen geschikt voor op
kantoor, maar ook onder ruigere omstan-
digheden te gebruilen. HP voegde bii een
aantal modellen ieulie extra's toe, zoals
biometrische r-iagerafdrulherkenning.

De huidige modellen in de hx2000-serie

zijn betaalbaarder. zonder dat er op functio-
naliteit liikt te ziin belmibbeld.

Met de iPAQ hx2490 kiigt u daarom
behoorlijk ll 'at \vaar soor urv geld, zoals
een snelle 520 Mllz-processor. bluetooth
6n wifi, een flinke hoereelheid geheugen

en uitbreidingsslots r-oor zolvel sd- als
cf-geheugenkaartjes. Het scherm van de
hx2490 is helder en prima geschikt voor
het  beki jken van r ideo.  Op graf ische
prestaties scoort dit apparaat erg goed.

Ook de batterij is erop aargepast: deze
gaat bij het bekijken van tideo zo'n 4,5
uur mee.

PALM LIFEDRIVE
De LifeDrive werd door Palm geintrodu-

ceerd ais een compleet nieuwe klasse van

apparaten. Dit is een echt multimedia-
apparaat, met als bijzonderheid een
3,7 GB harde schijfvoor het opsiaan van
mediabestanden en een vrij lange batterij-
duur (bijna 5 uur video kijken). Wilt u
niet met geheugenkaartjes jongleren en
toch beschikken over veel opslagruimte,

dan lijkt de LifeDrive het ideale ap
Er zit echter wel een keerzijde aan
harde schijf: het opstarten kost waj

tijd dan bij een gewone pda.

Qua behuizing is de LifeDrive he
'luxueuze' apparaat; dle is vrijwel

maal uitgevoerd in geborsteld metr
multimediaprestaties scoort de Lifr
tamelijk goed. Daarbij maakt het w
verschil of een videobestand vanaf

harde schijf of vanuit het flashgehe
vrnrdl  afoocnapld \ /nnr haf nnnrror+

van eigen videobestanden levert P
programma LifeDrive manager me
mee u ze met een klik-en-sleep-ac

asf-formaat kunt converteren. Velr
kunt u ze bekijken in het meegeler
programma Media.

PALM TUNGSTEN TIX
De Palm Tungsten T I x is bedoeld
zakelijke gebruikers. Terwijl de mr
fabrikanten voor zilvergrijs kiezen
voor matzwart gekozen. PalmOS b
standaard geen mediaspeler, maar
l e r r o r f  d o  m r r z i a l r c n f f - ' a ' o  P n n l r o r ' T

het programma Photos & Videos

ltP

iP[O hr2tl$

€ 449

€ 380

www hp com

Windows Mobile

5 1 1702

Engels

ARM920T P)G27x

512  MHz

la

la
128 tVtB

56,59 MB

74,99 tVB

320 x 240

3,5 inch

S D + C F

1 1 , 9  x  1 , 6  x 7 , 7  c m
'165 gram

6218/o

A:41.754

93  16

Palm

Lifellriue

€ 509

€ 390

www palm com/nl

Palm 0S

Garnet 5 4 I

Engels

Intel Xscale

41 6 MHz

la

la
16 IVB

65,2 MB

3,7 GB

480 x 320

3,7 inch

SD

1 2 , 1  x 1 , 9 x 7 , 3 c m

193 gram

338% (harde schilfl / 332% tflashl
1  : 16 .699  /  1  : 18  079

5072 /4982

Palm

Tungsten I I x

€ 389

€ 325

www palm,com/nl

Palm 0S

Garnet 5 4 I

Engels

ARM S2OT

31 2 MHz

la

la
128 tVB

114,8 tVB

n.v I

480 x 320

3,7 inch

SD

12 ,1  x  1 ,5  x7 ,8  cm

1 49 gnam

27DE/o

1:36.009

40 52

lvlet net laatstgenoemde programm

u foto's, diashows en video bekijke
Wie niet te hoge eisen stelt, kan I

u i t  de voeten.  maar gelukkig z i jn e:
nog allerlei goede en gratis alternal
zoals het eerder genoemde TCPMP,

Tungsten T lx heeft geen moeite mr

afspelen van video's, maar aan de r

Ieverde software en de multimedra

is te merken dat het apparaat meer

bedoeld is  voor ser ieuze toepassin l
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Bent u op zoek naar een goedkope pda, dan zilr de
Acer 310 en de HP iPA0 rx1950 de aangewezen

modellen. In beide geuallen hetaalt u in de winkel

ongeueer € 270. U zult de afweging m0eten maken
tussen wifi en betere prestaties (llPl of een betere

schernresolutie en groter scherm lAcerl. Wil
geuen de uoorkeur aan het eersts. lle HP iPA0

nx1350 is daarom de Beste Koop. Als u een echt
multimediamonster r0ekt en de prijs geen rol

sFeelt, dan is de Dell Axim X51u het Beste Product.
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