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Valg af Tablet
Ved køb af din første tablet er der nogle valg:
Styresystem:
Mange vælger iPad fra Apple med IOS-styresystem. Hvis du i forvejen har en iPhone er det oplagte valg en iPad,
da næsten alt fungerer på samme måde.
Du kan også vælge en tablet fra Samsung, Lenovo, Sony eller andre, som benytter ”Android”- styresystemet,
som også findes i mange smartphones, og som samarbejder med Google.
Eller du kan vælge tablet med Windows, som dog p.t. kun har en ret lille del af markedet (ligner Windows 8).
Ved valg af styresystem har du samtidig begrænset dig til de dertil hørende Apps (programmer).
Inden for hvert system kan du vælge tablets med forskellig pris og hastighed (processor-størrelse/CPU)
Størrelse:
De fleste tablets leveres i ca. 10” eller i en mindre 7” eller 8”.
For ældre nybegyndere er det nemmest at læse og manøvrere på den
store, men den lille er nemmere at have med.
WiFi eller Simkort (3G/4G)
Alle tablets kan forbinde trådløst til internettet, WiFi, hvis du har en
tilslutningsboks (router) i nærheden. Hvis du ikke har - eller vil have - en
”router” derhjemme, skal du overveje de dyrere tablets med plads til
simkort ligesom i en mobiltelefon - og være på nettet alle vegne mod et
månedligt abonnement til din telefonudbyder.
Du kan også vælge at få installeret en router i dit hjem. Spørg TDC/YouSee eller hvem du nu har som leverandør
af telefon og tv. Det koster så også et månedligt beløb at have kørende. Som begynder kan du sagtens klare dig
med den mindste hastighed, så lad være med at lade dig overtale til mere.
Næsten alle steder hvor du færdes kan du koble på WiFi, så måske er denne løsning bedre/billigere på lang sigt.
En WiFi løsning i dit hjem har også den fordel at flere kan koble på samtidig, dvs. din tablet, din smarphone din
pc og alt hvad din familie og dine venner medbringer.
Pris.
Som begynder kan du klare dig med en halvbillig 10” tablet, som p.t. fås for omkring 1.700 kr. eller lidt mere. De
allerbilligste er nok for langsomme og har en dårligere skærm (gullig, uskarp mm.). Ved at vælge et dyrt produkt
får du naturligvis en hurtigere tablet med en meget klar og farverig skærm.
iPads er generelt dyrere end tablets med Android. (Samsung/Lenovo m.fl.)
Som nævnt ovenfor er det en del dyrere at vælge en tablet med mulighed for simkort (3G/4G) – husk ved
simkort at tillægge udgiften til månedligt abonnement.
Som begynder behøver du ikke købe en tablet med hukommelse større end 16 GB. Du behøver heller ikke
tilkøbe antivirus-program, da det kan hentes gratis på nettet. Men måske skal du tilkøbe et omslag til din nye
tablet for at beskytte den lidt under transport.
Køb over nettet er som regel billigere end at gå ind i en fysisk butik.
Generelt.
En tablet er tændt og på nettet med det samme du åbner den, og er derfor hurtig, hvis du lige skal slå noget op
på internettet, skal læse/skrive dine mails eller se Facebook mm.
En bærbar pc tager flere minutter at starte og er lidt tung og stor at have med rundt. En pc er dog optimal, hvis
du har meget skrivearbejde, elsker en meget stor skærm eller skal lave lidt mere komplicerede ting.
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