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NÄTVERK Numera är det ingen
som accepterar slingriga nätverkskablar över golven hemma.
Allt ska vara trådlöst. Det här är
tre bra trådlösa nätverksprodukter som vi har testat nyligen.
D-link DIR-880L

Testad i nummer 1/2015

D-Link DIR880L är en
snabb router med ett
överskådligt
användargränssnitt, som gör det enkelt att
hitta alla funktioner. Den klarar
den högsta nätverkshastigheten,
ac1900, vilket innebär hastigheter på 1 300 megabit i sekunden i ac-nätverket och 600 dito i
n-nätverket. Båda nätverken kan
vara aktiva samtidigt.
PRIS: 1 500 KR

ZyXEL Range Extender
Testad i nummer 1/2015

Om ett trådlöst
nätverk inte räcker till för att nå
hörnen längst
bort kan det
förstärkas med
en nätverksförlängare. ZyXel
WRE6505 tar emot signalerna
i det befintliga nätverket och
skickar dem vidare med ny kraft.
WRE6505 är utformad som en
strömadapter och sätts direkt i
ett eluttag.
PRIS: 600 KR

Epson XP-720

Testad i nummer 18/2014

Epsons skrivare vann
vårt stora
jämförande
test av trådlösa skrivare.
Den är lätt att ansluta till nätverket och det går att skriva ut från
alla datorer, smartmobiler och
pekdatorer därhemma samt från
minneskort. Fotoutskrifterna blir
riktigt fina och det går kvickt att
skriva ut både text, grafik och
bilder.
PRIS: 1 800 KR
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APPLE IPAD AIR 2

Tunnaste pekdatorn
Medan Apples telefoner
växer ordentligt i storlek,
tycks företaget vara säkra
på att de har hittat den
perfekta skärmstorleken
för en pekdator. Den har
inte ändrats i en iPad
sedan den första modellen kom för snart fem år
sedan. Å andra sidan har
allt runt omkring skärmen
krympt. Den nya modellen
är tunnare och lättare än
någonsin. Trots sitt slanka yttre har Apple fått
plats med en ny och
snabbare processor samt
en separat grafikkrets
som ser till att iPad håller
ställningarna som den
snabbaste pekdatorn på
marknaden. Detta har
Apple lyckats med utan
att batteritiden har försämrats. Skärmen är lika
stor och har samma upplösning som tidigare.
Även om många Android-pekdatorer har högre upplösning, upplever
vi inte att iPadens skärm
är sämre. Tvärtom. Den är
otroligt ljusstark och den
ger klara färger tillsammans med en i det närmaste perfekt svärta.
Skärmen har blivit bättre
på en rad punkter vilka är
svåra att återge i textform,
de måste upplevas. De lager i skärmen som känner
av när man trycker på den
är till exempel nu så tunna att det knappt finns något avståend från ytan till
själva bilden. Skärmen
är dessutom antireflexbehandlad, något som
brukar gå ut över pekkänsligheten. Av detta
märks ingenting i iPad Air
2. Apple hävdar att det till
och med fungerar lite
bättre än i föregångaren.

iPad Air 2 lever upp till sitt
luftiga namn genom att vara
supertunn (sex millimeter) och
ha en vikt under ett halvt kilo.
Det är svårt att uttala sig
om det, men klart är att
ingen annan pekdator är
lika känslig i praktiken.
Utöver detta har iPad
Air 2 fått en rad programförbättringar till kameran, som bland annat kan
ta panoramabilder på
upp till 43 megapixel.
Dessutom har pekdatorn
fått Apples fingeravtrycksläsare inbyggd i
hemknappen. Med den
går det till exempel att
logga in och handla på
iTunes.
Nya iPad Air 2 är helt
klart en av de absolut
bästa pekdatorer som
finns att köpa just nu.
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Apple förbättrar en redan bra
produkt till något som är näst
intill perfekt.
Fantastisk skärm
Nästan reflexfri skärm
Tunn och lätt
Höga prestanda, bra grafik
Bra fingeravtrycksläsare
Skärm: 9,7 tum, IPS
Processor: A8X 64 bitar,
M8-hjälpprocessor
Upplösning:
2 048x1 536 (264 ppi)
Lagring: 16, 64, 128 GB
Kameror: 8/1,2 megapixel
(fram/bak)
Batteri: 27,3 Wh, litiumpolymer
Batteritid: Upp till 10 timmar
Operativsystem: iOS 8
Mått: 24x16,95x0,61 cm
Vikt: 437 gram
www.apple.se

PRIS: 4 695 KR

