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Gadgets
Tom-Tec Digital Photoframe

M

ijn jongste nichtje vroeg voor haar

dat er ook een redelijk aantal verschillende

verjaardag een digitaal fotolijstje. Nu

overgangen zijn, dus vervelen doet het niet.

zijn er de wereld aan dit soort lijstjes, maar in de

Daarnaast is er via de knopjes aan de achterzijde

eenvoudige en low-budget range is het aanbod

een mogelijkheid om een overzicht in de vorm

erg summier. Mijn oog viel op een folder van een

van negen thumbnails te tonen en de slideshow

lokale speelgoedboer. Daar werd een 3.5” een

te starten met de gekozen foto. De pauzetijd

Tom-Tec Digital Photoframe voor een tientje

tussen de foto’s is instelbaar tussen 3 en 60

aangeboden. Precies wat ik zocht en ook nog in

seconden. Om het geheel compleet te maken, zit

girly roze.

er ook een pauzeknopje op het Photoframe en

In de verpakking trof ik naast het Photoframe

kun je een bepaalde foto dus permanent tonen.

ook een Nederlandstalige handleiding, een

Als klap op de vuurpijl kun je ook nog eens tot

garantiebewijs van de Nederlandse importeur

vier keer inzoomen.

en een 220V-adapter. De adapter levert 5V die

foto’s kwijt. Gelukkig wordt de mogelijkheid

Ik ben zeer onder de indruk van het Tom-Tec

via een mini usb-stekkertje op het Photoframe

geboden om je foto’s op een SD-kaartje op te

Digital Photoframe. Tegen mijn verwachting in

wordt aangesloten. Wat wel een beetje jammer

slaan en deze mag maximaal 4Gb groot zijn. Het

biedt het veel mogelijkheden en is het display

is, is dat de usb-kabel slecht veertig centimeter

lijkt me dat je daar meer dan genoeg foto’s op

zeer kleurecht. Het verschalen van de foto’s, dat

lang. Mijns inziens is dat wel aan de erg korte

kwijt kunt.

volgens mij realtime wordt gedaan, gaat prima

kant. Maar goed voor een tientje mag je niet
zeuren nietwaar.
De resolutie beperkt zich tot 320x240 en je
kunt in het interne geheugen maximaal vijf

Dus een SD-kaartje voorzien van 27 foto’s van

en zonder enige hapering. Ik kan niet anders

3008x2000 pixels, in het Photoframe geplaatst,

zeggen dat de prijs/kwaliteit-verhouding bui-

en tot mijn stomme verbazing worden de foto’s

tengewoon goed is. Kortom een ideaal cadeau

zonder problemen vertoond. Nog mooier is

om nu al vast in te slaan voor Sinterklaas.

Tom-Tec Solar Battery Charger

Z

onnepanelen hebben de naam om duur

Samsung, Sony of Motorola weer op te laden.

te zijn. Al een tijdje wilde ik er wel eens

De meegeleverde handleiding is compleet,

mee spelen. Gelukkig was Tom-Tec mij ter harte

maar wel in hele kleine lettertjes gezet en dus

en heeft de Solar Battery Charger op de markt

zonder loupe helaas niet goed te lezen.

gebracht. Het zonnepaneel zelf is 8,5 bij 3,5

De Solar Battery Charger is reuze handig op

centimeter groot en levert 80mA bij 5,5 volt. Het

vakantie, zolang de zon schijnt. Ik heb er, bij Bart

paneel is in een stalen behuizing geplaatst,waar

Smit, meen ik € 14,95 voor betaald en dat is

zich tevens de accu in bevindt.

alleszins een redelijke prijs.

De werking is eenvoudig: leg de Solar Battery
Charger in de zon en wacht ongeveer anderhalf
uur en de accu zou dan opgeladen moeten zijn.
De accu heeft een capaciteit van 1350 maH. Als

de meegeleverde 220V-adapter gebruiken. De

je nu geen zin of tijd hebt om te wachten tot je

Solar Battery Charger is prima te gebruiken om

de accu via de zon hebt opgeladen, kun je ook

via meegeleverde stekkers telefoons van Nokia,
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