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stel de skype-software aanstuurt 

en verzorgt de audiostroom van 

en naar het toestel. De geluids-

kwaliteit van beide toestellen is 

goed.

De 115 is een basic model en voelt 

ietwat licht aan. De 116 ligt be-

ter in de hand, maar helaas zitten 

de toetsen in het wandgedeelte 

i.p.v. de hoorn verwerkt. Mijn ide-

ale toestel is een combinatie van 

de 115 en 116. Ik ga in ieder ge-

val de 116 voor thuis aanschaffen. 

De 115 mag je voor € 30 meene-

men en de 116 kost tussen € 40 

en € 50.

naar beneden. Bij de AirTouch 

wiebelt de toets alle kanten op. 

Pas als je de toets helemaal hebt 

ingedrukt vindt het contactmo-

ment plaats en zie je de letter op 

het scherm verschijnen.

Wat wel handig is, is dat je er naar 

hartelust op kunt morsen met 

koffi e of thee. Daarnaast kun je 

‘m gewoon oprollen en in je tas 

stoppen. Ergonomisch is de Air-

Touch absoluut niet. Het ligt ge-

heel plat op tafel en dat maakt 

snel typen bijna onmogelijk.  Met 

een prijs van € 30 is dit een leuke 

aanwinst.

Mini digital camera

Het wil nog wel eens voorkomen 

dat er zich iets voordoet waarbij 

je denkt ‘Goh, wat was het handig 

geweest als ik nu een digitale ca-

mera bij me had om het even vast 

te leggen’. Je hebt dan niet direct 

de behoefte aan een geavanceer-

de camera, maar een equivalent 

van een analoge kartonnen weg-

werp camera.

De mini digital camera is daar pre-

cies de juiste camera voor. Het ding 

is lekker klein, heeft slechts 1 AAA-

batterij nodig, is van plastic en 

weegt bijna niks. En daarnaast stop 

je ‘m zo in je zak. Natuurlijk moet 

je geen hoge verwachtingen heb-

ben van de kwaliteit. Met een re-

solutie van 352x288 pixels spreek 

je eigenlijk meer over een plaatjes-

maker dan een fotocamera.

Het geheugen is beperkt tot 20 fo-

to’s of 80 als je genoegen neemt 

met een resolutie van 176x144 

pixels. Het leeghalen van de ca-

mera gaat via USB. Bij de camera 

wordt Arcsoft Photo Impression 

4.0 voor fotobewerking meege-

leverd. Ik kocht dit dingetje voor 

nog geen € 10 in een speelgoed-

winkel en dat is precies wat deze 

camera is: speelgoed!

AirTouch keyboard

Toen ik deze gad-

get onder han-

den kreeg, 

werd ik over-

vallen door een 

bui van nostalgie. Het 

ding voelt aan als een ZX 

Spectrum. Het keyboard is ge-

heel van rubber vervaardigd en 

voorzien van een USB-aansluiting. 

Voor de rest is het een normaal 

keyboard, voorzien van totaal 109 

toetsen.

Ik moet wel opmerken dat het 

wennen is om er op te typen. Bij 

een gewoon keyboard gaat elke 

toets bij indrukken rechtstandig 

Tiptel skype telefoons

Niet meer het meest actuele buzz-

word, maar VoIP is nog steeds een 

mooie vinding. Kort gezegd is dit 

telefonie over internet. Met het 

programma skype is VoIP nu voor 

iedereen met een internetverbin-

ding mogelijk. Nu zou je gebruik 

kunnen maken van een losse mi-

crofoon en je speakers om te tele-

foneren. Maar wat is er nu mooier 

om gebruik te maken van tele-

foontoestel.

Laat Tiptel daar nu twee model-

len voor op de markt hebben ge-

bracht. De 115 en de 116 USB 

Phone. De 115 is een model met 

LCD-display en de 116 is een 

wandmodel zonder LCD-display. 

De installatie is zeer eenvoudig. 

Toestel op een vrije USB-poort, dit 

mag USB 1 of 2 zijn, aansluiten. 

Driver downloaden bij de Tiptelsi-

te en bellen maar. De driver zorgt 

er voor dat je met je Tiptel-toe-
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