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2009, sept 19 - De al enige weken geleden bekend gemaakte Nokia N9000 lijkt
kraker te kunnen worden.

een echte

Sinds gisteren kunnen de telefoons gereserveerd worden en de specs die de laatste weken zijn
opgepikt en uitgekauwd door sites als Letsgomobile en TechRadar klinken als de muziek die er
uiteraard ook op te draaien is.

Alles draait om de effectieve keuze die Nokia maakte voor het Maemo 5 platform waar de
nieuwe topper op gaat draaien.

De reacties in de diverse blogs op de poging van de Finse grootmacht om de iPhone een slag
toe te brengen zijn verdeeld. Vrijwel allen zijn positief over de support voor Adobe Flash 9.4 en
de sterke processor.

Maar ook zijn er inschattingen dat het - weer - om een niche product zal gaan voor enkele early
adopters. (Hoorden we dat ook niet bij de intro van de iPhone?).

Het design krijgt weinig bijval door het gebrek aan inspiratie maar eerlijk gezegd vinden we bij
de Nokia altijd al de designs onder de maat - waar we handling en toegankelijkheid van de
menu's juist weer superieur vinden.

Jan publiek (hoewel de prijs stevig is ) bepaalt uiteindelijk toch zelf hoe goed deze nieuwe cross
tussen telefoon en handcomputer in de smaak zal vallen.
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Nokia intussen ziet de N9000 als evolutie vanuit haar tablets die eerder door de Finse fabrikant
werden aangeboden. Kijk gewoon zelf naar de mogelijkheden>

De specs:
- Krachtige ARM Cortex-A8 processor,600mhz (als in Palm Pre)
-

Tot 1GB werkgeheugen
32GBs opslag (uit te breiden tot 48GB via microSD)
Open GL ES 2.0 graphics acceleration
Maemo 5 software
Mozilla-powered Webbrowser
Meerdere verschillende (open) applicaties gelijktijdig te draaien.
High-speed cellular connectivity (10/2 HSPA and WLAN)
3,5 inch scherm met 800×480 Pixel
High-resolution WVGA touchscreen user interface
5.0 mega pixel digitale camera
Volledig uitschuifbaar QWERTY keyboard
Support for Adobe Flash 9.4
Widget en applicatie personalisatie.

Reviews en Previews

TechRadar.co.uk uitgebreid preview, goede info

Letsgomobile.com uitgebreide en zeer positieve preview

pcmag.com eerste impressie en hands on
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