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2010, sept 3 update sept 6 - De Samsung Galaxy Pad tablet was tijdens de drukbezochte
perspresentaties in de jubilerende IFA beurs
voor consumentenelectronica de grote
aandachttrekker.

In een formaat dat met een 7inch scherm perfect in de hand, binnenzak van colbert, rugzak of
damestas past werden de uitgebreide features van deze eerste Samsung Pad in een flitsende
presentatie neergezet, waarbij een groot deel van de verzamelde internationale pers slechts
buiten kon meeluisteren.

Later in de hands-on presentatie was het dus dringen om een eerste kennismaking - die
uitermate positief uit viel. De bijna onbeperkte functionaliteit van de Galaxy Pad lijkt een sterke
troef voor de Koreaanse multimedia-specialist, die zo lijkt het al haar specialismen in één kleine
tablet propte.
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Heel herkenbaar in de compacte Galaxy Pad zien we de al eerder door digEzine beschreven
Galaxy S smartphone, die veel functionaliteiten aan de nieuweling meegeeft. Maar voor de rest
is er door de designers van Samsung vooral gekeken naar de wensen van de 'digitale' mens.
En zo werd de Galaxy Pad dus een compacte internet en emailcomputer, een phone, een
eBook, gamepad, mediaplayer, routeplanner, camera, agenda, fotolijst, klokradio en wat
digEzine betreft niet als laatste een prettig notebook voor werken onderweg.
We hadden dan ook graag dit eerste item van ons beursbezoek met behulp van 'onze' eigen
nieuwe Galaxy Pad gepubliceerd maar zover is het nog niet. De levering gaat helaas nog even
duren, en zelfs de prijs is, logisch met de golf aan nieuwe tablets, nog niet echt duidelijk.
In onze eerste kennismaking konden we niet snel iets vinden wat we misten, of te kort vonden
schieten - of het moet de camera zijn die we natuurlijk graag in een 10 megapixels uitvoering
hadden aangetroffen. Maar de Galaxy Pad heeft tenminste een camera, plus zelfs nog een
extra webcam, en mist ook de USB aansluiting niet.

Deze introductie lijkt vooralsnog een volmaakte impuls te geven aan de invulling van een
optimale combinatie van tools binnen de werk-, reis- en thuisomgeving - en niet voor de verre
toekomst maar al heel snel.
De specificaties:
-

1 Ghz ARM Cortex A8 met PowerVR SGX540 grafische processor)
7-Inch WSVGA TFT 1024 x 600 multitouch scherm
16GB of 32GB intern en micro SD Slot (tot 32GB)
Android 2.2 (Froyo met 10.1 Flash support)
3 megapixel AF frontcamera en LED flash en 720×480 30fps video
webcamera voor videocommunicatie

- GPS met augmented realitiy (bedrijven en diensten op plattegrond)
-

1080p video weergave
Wifi a/b/g/n /, Bluetooth 3.0, 3G (HSUPA 5.76, HSDPA 7.2Mbps, EDGE, GPRS
Headphone, speakers, TV out cable, USB, 3.5mm Audio jack
4000 mAH accu voor 7 uur videoweergave
USB / 3.5mm Audio jack / 30-pin Data and Dock connector
190 x 120 x 12mm bij 380 gram

Verschillende hands on verslagen vonden we al verzameld op androids.com - bronnen
perspresentatie en androidpads.com

2/3

Samsung Galaxy Tab / Pad de perfecte allrounder
Written by Donald Schell
Friday, 03 September 2010 06:49 - Last Updated Wednesday, 10 November 2010 19:34

Laatste nieuws 6 september Volgens liliputing zijn de Galaxy Pads al op voorhand te bestellen
via amazon Duitsland voor 799 euro, en worden er verschillende aantrekkelijke prijsjes
genoemd in combinatie met abonnementen - de betere kans natuurlijk om te concurreren met
iPads!

3/3

