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Gadgets

APC Mobile Power Pack

SanDisk MicroMate

Wacom Bamboo

De hoeveelheid gadgets die we tegenwoordig

Veel, zo niet de meeste, digitale fototoestellen

De meest gebruikte manier om tekstinformatie

met ons meeslepen, groeit gestaag. Ik heb het

zijn tegenwoordig voorzien van SD-kaart als

in de computer te krijgen, is via het toetsenbord.

dan over een mobiele telefoon, personal digital

opslagmedium. Om de SD-kaart uit te lezen, ben

Zodra we het grafische vlak betreden, komt als

assistant (pda), mp3-speler, digitaal fototoestel

je aangewezen op een adapter. Dit zijn vaak wat

eerste de muis naar voren. Deze blinkt echter

en gamestation. En wat ze allemaal gemeen-

logge en grote adapters in de vorm van een 13

niet uit als het gaat om handschriften. Geluk-

schappelijk hebben, is een batterij.

in een dozijn-model.

kig hebben we daar het tablet voor. De grootste

Nu is de batterijtechnologie al een heel eind,

Dat het ook anders kan, bewijst SanDisk met

marktspeler op dit gebied is Wacom.

maar de batterij gaat sneller leeg dan je als

haar MicroMate. Het is een kleine en compacte

Recentelijk heeft Wacom de Bamboo op de

gebruiker zou willen. Sommige gadgets heb-

adapter die direct op de usb-poort wordt aan-

markt gebracht. De Bamboo meet twintig bij

ben verwisselbare batterijen, maar lang niet

gesloten. En daarmee is ook wel alles er over

achttien centimeter en het actieve gedeelte is

allemaal. Daar zag APC een gat in de markt

gezegd. Ik kocht de MicroMate voor nog geen

ongeveer vijftien bij negen centimeter en heeft

en bracht het Mobile Power Pack (MPP) op de

twintig euro.

daarmee een aangenaam werkbaar gedeelte.

markt. Dit is een handzaam zwart spiegelend

De Bamboo kan via usb worden aangesloten

doosje van zes bij tien centimeter en weegt een

op een pc alsmede op een Apple Macintosch.

kleine honderd gram.

Vervolgens is het nog een kwestie van het instal-

De MPP is voorzien van een grote en kleine
usb-poort, waarmee het zelf kan worden
geladen of een andere gadget kan voorzien

leren van de driver en de Bamboo is klaar voor
gebruik.
Het tablet is voorzien van vier vrij te definiëren

van energie. Via de netvoedingsadapter of een

drukknoppen en een Touch-ring waarmee je

usb-poort van je computer laad je de MPP in

snel kunt zoomen en scrollen. Eveneens wordt

ongeveer 3,5 uur op. Het beschikbaar vermogen

JustWrite Office, een uitbreiding voor Microsoft

is dan tien Wh. Daarmee kun je een iPod Nano

Office, meegeleverd. Het is nu een klein kunstje

55 uur muziek laten afspelen. Een BlackBerry of

om je documenten te voorzien van je hand-

Palm Treo kun je dan nog eens acht uur extra

tekening. Daarnaast wordt het mogelijk om

gebruiken.

documenten te voorzien van handgeschreven

De MPP houdt ook zelf zijn lading bijzonder

commentaar, arceringen, onderstrepingen en

goed vast, zelfs nadat ik ‘m vier weken eerder

highlight-markeringen. Al met al geeft het een

volgeladen had weggelegd, gaf de led-indicator

persoonlijke noot aan je documenten. Het vergt

- bestaande uit vier witte leds - aan dat de MPP

wel enige oefening voor je handschrift op het

nog geheel vol was. Een iPod Nano met een lege

scherm overeenkomt met de werkelijkheid. Voor

batterij wordt in ruim twintig minuten weer

de schappelijke prijs van 99 euro verandert de

geheel opgeladen.

Wacom Bamboo van eigenaar.

De MPP is een echte aanwinst voor lange
reizen en vakantie om je gadgets te kunnen
voorzien van energie. Met een prijs van 65 euro
hoef je de aanschaf beslist niet achterwege te
laten.
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