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Gadgets

Asus EEEpc
Ruim een jaar geleden hoorde ik voor het eerst 

van de Asus EEEpc. Ik kon gewoon niet geloven 

dat je zoveel techniek en functionaliteit voor 

zo’n lage prijs (299 euro) in de markt kon zetten. 

Daar wilde ik er wel eentje van hebben. Dat 

dachten velen met mij en dat veroorzaakte dus 

een groot tekort toen de EEEpc ook daadwerke-

lijk te koop kwam. Op dit moment zijn er volgens 

tweakers.org twee winkels die de EEEpc verko-

pen, maar die zitten ten tijde van dit schrijven 

zonder voorraad.

Voor mij is het moment daar en staat de pc 

ter beoordeling voor me op het bureau. Wat een 

genot. Echt geruisloos toont de EEEpc zijn kun-

sten. Het 7” lcd-scherm, met een resolutie van 

800x480 pixels oogt wat klein en het toetsen-

bord is ook net iets te klein. Na aansluiting op 

een lcd-scherm ging de resolutie naar 800x600 

pixels, daarna een usb-toetsenbord eraan en het 

plezier kan beginnen.

De EEEpc is niet voorzien van een harddisk, 

maar heeft een 4Gb Solid State Drive, een 

noviteit. Op de tweede usb-poort sluit je een 

usb-stick aan en anders benut je het SD-cardin-

terface om je data op te slaan. Als motor wordt 

een Celeron M353 900 MHz gebruikt en die 

kan gebruik maken van 512 Mb ram geheugen. 

Om het geheel compleet te maken, is er WLAN 

802.11 b/g, een geluidskaart met onboard 

speakers en een webcam ingebouwd. De inge-

bouwde accu heeft een looptijd van 3,5 uur.

Als OS wordt een aangepaste versie van 

Xandros Linux gebruikt. Er is een ruim pallet van 

applicaties aan boord met o.a. mail en browser 

van mozilla, chat, skype en open office. Daar-

naast  tools voor de webcam, foto-, muziek- en 

videobeheer.

Ik heb het niet aangedurfd om er een ander 

OS op te zetten, omdat de EEEpc weer terug 

moest, maar op het internet zijn voldoende 

links te vinden hoe je zoiets voor elkaar kunt 

krijgen (http://wiki .debian.org/Debia-

nEeePC ). Daarnaast is er ook Windows XP voor 

beschikbaar. Voor de dapperen onder ons is er 

nog Mac OS X om mee aan de slag te gaan.

Al met al is deze laptop zeer compleet en in 

zijn segment de nummer 1. Met spijt in het 

hart moest ik mijn recensie-exemplaar weer 

retourneren, maar zodra de EEEpc in ruime 

mate beschikbaar komt, vraag ik er zeker eentje 

cadeau aan Sinterklaas.

Ferrari Pocket PC
Ik heb iets met de kleur rood. Dus toen Acer met 

een knalrode laptop op de markt kwam, was de 

prijs het enige dat mij tegen hield om er eentje 

te kopen. Gelukkig hield de samenwerking 

tussen Acer en Ferrari niet op en verscheen de 

‘Ferrari Racing Pocket PC Travel Companion’ 

zoals die officieel mag heten. Een hele mond vol 

nietwaar.

Het is een zeer handzame PDA die slechts 10 

bij 6 centimeter groot is en 122 gram weegt. 

Aan boord is 64 Mb ram, maar is er gelukkig 

plaats voor een SD-kaartje. Het 2.8” TFT touch-

screen heeft een resolutie van 320 bij 240 

pixels. De PDA is voorzien van Bluetooth 2.0 en 

WLAN 802.11 b/g. Eveneens zit er een GPS-

ontvanger in die gebruik maakt van kaarten van 

NAVTEQ. Het geheel wordt aangestuurd door 

een Samsung 300 MHz processor en draait 

onder Windows Mobile 2005.

De PDA is zeer compleet, niet alleen qua spe-

cificaties en functionaliteit. Naast de software, 

kabels en handleiding wordt er gelijk een car 

kit met adapter meegeleverd en dat zie je niet 

vaak. Jammer is dat Windows Mobile 6 niet is 

meegeleverd zodat je weer helemaal bij de tijd 

bent. Maar goed, voor 250 euro kun je niet alles 

hebben.
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