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iKoptertje
spelen

Internetten zonder 
hamburger
Deze mobiele wifi modem 

(ook wel mifi genoemd), 
dient meerdere doeleinden. 
Zo kan hij fungeren als usb-
modem. Een leukere toepas-
sing is wellicht de volgende. 
Wanneer u een tablet koopt, 
is 3g-functionaliteit vaak 
optioneel. Maar het verschil 
in prijs is vaak wel zo’n 100 
euro. Als u de versie zonder 
3g neemt en bijvoorbeeld 
deze mobiele wifi-modem 
aanschaft, steekt u daar uw 
simkaart in en hebt u overal 
waar u hem mee naartoe 
neemt via wifi een 3g-verbin-
ding die voor uw tablet én 
tegelijkertijd andere appara-
ten beschikbaar is.

Ook in het buitenland kunt 
u dit geintje uithalen. U koopt 
een lokaal simkaartje met 3g 
en kunt vervolgens relatief 
goedkoop internetten met het 
hele gezin zonder daarvoor 
naar de lokale McDonald’s te 
hoeven. In de praktijk werkt 
dit goed met de Huawei E586. 
De doorvoersnelheid van het 

modempje is in elk geval snel 
genoeg om filmpjes te bekij-
ken en om met meerdere 
apparaten tegelijk te internet-
ten. De installatie is in princi-
pe een kwestie van een sim-
kaartje in het apparaat steken 
en er met wifi mee verbinden. 
Maar bij gebrek aan knopjes 
zult u wel eventueel eerst 
de pincode van de simkaart 
moeten halen.

Huawei Mobile 
WiFi E586
Conclusie Goede 
mobiele modem 
die goed van pas 
komt in tijden van 
tablets en smart-
phones, maar iet-
wat prijzig is hij 
wel.

%%%%%

Adviesprijs 
€ 179,–
Info bit.ly/xy4tpA

Veelzijdig en voordelig 
scherm
U hebt het al vaker kunnen 

lezen op deze pagina’s: de 
doorsnee computermonitor is 
niet zo duur, maar voor beeld-
bewerking ook niet zo geschikt. 
Dat komt door de gebruikte 
technologie, die weinig kleur-

zeer goed. Wel moesten wij bij 
ingebruikname de kleurtempe-
ratuur wat aanpassen.

Ergonomisch
We kunnen dit scherm extra 
waarderen doordat het in 
hoogte verstelbaar, roteerbaar 
en kantelbaar is. Dat maakt het 
mogelijk om hem ergonomisch 
in te stellen en voor verticale 
documenten is ook het erg 
prettig. Doorgaans zijn scher-
men met deze mogelijkheid 
aanmerkelijk duurder, maar 
Iiyama weet het te bieden voor 
een prijs die gelijk is aan die 
van simpele schermen die 
alleen maar kunnen kantelen. 
Met twee digitale en een analo-
ge (vga-) ingang én ingebouw-
de luidsprekers kunnen we dan 
niet anders dan concluderen 
dat dit scherm erg veel waar 
voor z’n geld biedt. Een echte 
aanrader dus!

Iyama ProLite XB2374HDS-
B1 
Conclusie Goed geprijsd scherm 
dat goed beeld geeft en veel 
mogelijkheden biedt.
Plus Ergonomisch, lage prijs, 
prima beeld
Min Iets te hoge standaard kleur-
temperatuur, ietwat laag contrast

%%%%%

Adviesprijs € 199,– 
Info www.iiyama.com
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echte beelden 
oplevert. Dat is 
vooral zo als niet 
kaarsrecht van 
voren gekeken 
wordt. In toenemende 
mate komen betaalbare scher-
men met alternatieve technie-
ken beschikbaar. Iiyama stuur-
de ons de ProLite XB2374HDS-
B1. Een mondvol, maar wel een 
verrassend goed scherm, zeker 
gezien de zéér bescheiden 
prijs.

IPS
Dit scherm gebruikt een ips-
paneel en wel eentje van de 
e-ips-variant. Die is wat goed-
koper dan de soort die in duur-
dere schermen wordt gebruikt, 
maar is voor de meeste consu-

menten afdoende. In 
het geval van dit 

Iiyama-scherm 
betekent het 
met name goe-
de horizontale 
kijkhoeken en 
onder alle 
hoeken een 
gelijkblijven-
de kleurweer-
gave. De 
helderheid 
neemt wel 
af, maar dat is 
altijd het geval 
onder grotere 
hoeken. De 

kleurechtheid is 
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