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Design & harDware
De meeste tablets lijken in meer 
of minder mate op de iPad.  
Sony’s Android Honeycomb  
9,4 inch Tablet S onderscheidt 
zich echter overduidelijk met 
een unieke, ergonomische 
vormgeving. De Tablet S 
heeft een beetje de vorm van een 
multomap en is aan één kant dikker. De dikke 
kant is afgerond en ligt heerlijk in de hand. Het zwaartepunt 
ligt bovendien dichter bij je hand waardoor de Tablet S de 
eerste tablet is die je langdurig en comfortabel in één hand 
vast kan houden. Daar kan de iPad 2 niet aan tippen. Volgens 
Sony zorgt de wigvorm ook voor een natuurlijkere kijk- en 
typhoek als je hem op schoot of tafel legt. Ik vond dat geen 
noemenswaardig verschil met de platte iPad. De wigvorm 
maakt de Tablet S wel iets lijviger en de plastic achterkant 
voelt ook wat minder degelijk aan. De aan/uit sluimer- en 
volumeknoppen zijn in de verzonken zijkant van de Tablet S 
verwerkt. Die zijn op gevoel moeilijker te vinden dan de 
knop aan de voorkant van de iPad. Hoewel ik de iPad qua 
vorm en materiaalkeuze mooier vind, is de unieke vorm van 
de Tablet S een beter ergonomisch ontwerp. 

In grote lijnen doen de twee tablets wat betreft hardware 
niet voor elkaar onder. De 16GB versies wegen nagenoeg 
hetzelfde en zonder 3G kosten beide 479 euro. Ze zijn snel, 
hebben een helder touchscreen en camera’s aan de voor- en 
achterkant. De 5 megapixelcamera van de Sony is een stuk 
beter dan die van de iPad. Zowel de Tablet S als de iPad 2 
hebben een batterijduur van rond de negen uur bij gemid-
deld gebruik. De Tablet S heeft een micro-usb-poort en 

sd-kaartsleuf in de zij-
kant achter een knullig 
klepje. Ondanks dit 
klepje is het heel han-
dig dat je via een sd-
kaart heel makkelijk 
bestanden naar de 

Sony kan kopiëren. Het in-
terne geheugen kan je daar helaas niet mee uitbreiden. Het 
gebrek van een sd-kaartsleuf om even snel van je camera 
foto’s op de iPad te zetten vind ik een gemis. De lompe 
voeding om de Sony op te laden is echter een totaal raadsel. 
Hij is groter en dikker dan die van de iPad en hij is alleen 
geschikt voor opladen. Dat zou ook via de usb-poort kun-
nen? Zonde. Daarentegen ondersteunt de Tablet S infra-
rood die van de tablet een universele afstandsbediening 
maakt waarmee je al je apparaten zoals tv’s en Bluray-spe-
lers kan bedienen. Een killer feature. De afstandsbedie-
ningsknoppen van tientallen merken zijn reeds voorgepro-
grammeerd in de remote app. Briljant! Sony wint.
Winnaar Sony

Os
De Tablet S draait op Android Honeycomb 3.1 met her en 
der een eigen interface-sausje van Sony erover heen. Quick 
View bijvoorbeeld versnelt het laden van webpagina’s en 
cached meteen de offscreen delen van de webpagina zodat 
je zonder haperingen kan scrollen. Werkt goed. De Tablet S 
heeft ook een favorietenscherm waarin favoriete apps en 
content als geanimeerde tegels verschijnen. Ik mis een der-
gelijke optie op de iPad, die in mijn geval op een bèta van 
iOS 5 draait. Bovendien ondersteunt iOS geen Flash. Ho-
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OS
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Processor
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Scherm 

Resolutie
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Connectivity  
Batterijduur  

Flash 
Infrarood 

USB poort 
App Store 
Afmeting 

Gewicht

apple iPad 2

479 euro
Apple iOS 5
16GB
Apple A5 dual-core (1GHz)
512MB
9,7-inch multitouch LED IPS LCD 
 1024x768 pixels (4:3) 
voor en achter VGA, 
0,7 megapixel (720p)
wifi 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.1
9 uur
nee
nee
nee
Apple App Store
241 x 186 x 9 mm
601 g

Sony tablet S

479 euro
Android Honeycomb 3.1
16GB
NVIDIA Tegra dual-core (1GHz)
1GB
9,4-inch multitouch LED TFT LCD 
1280 x 800 pixels (16:9) 
voor 0,3 VGA, achter 5 megapixel
(720p)
wifi 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.1
9 uur 
ja
ja
ja
Android Market
241 x 174 x 10 mm
598 g

neycombs notificatiesysteem 
dat al je verschillende feeds, 
sms’jes en berichten over-
zichtelijk in één keer vanuit 
het homescreen laat zien, 
deed iOS 4.2 diep in het 
stof bijten maar met 
iOS 5 komt Apple’s 
notificatiesysteem 
redelijk dicht in de 
buurt. 

De Tablet S 
ondersteunt ook 
DLNA als tegenhan-
ger van Apple’s Airplay waarmee je video, foto’s en muziek 
van je pc naar je tablet of van je tablet naar je tv of stereo 
kan streamen. Jammer genoeg krijg ik DLNA vrijwel nooit 
goed aan de praat. De Tablet S ziet wel de videobestanden 
op mijn Mac maar kan ze niet afspelen, terwijl mijn DLNA 
Philips tv ze wel kan afspelen. De Tablet S vond mijn tv ook 
niet. 

Dat ligt niet aan Sony maar aan het DLNA-protocol dat 
het in de verste verte niet haalt bij Apple’s Airplay. Vergis 
je niet, Airplay is letterlijk een gamechanger, zeker in iOS 
5. Airplay zou het de game-markt heel moeilijk kunnen 
gaan maken. Koppel een Apple TV 2 aan je televisie en je 
speelt bijvoorbeeld Real Racing 2 zonder tweaken onmid-
dellijk draadloos in Full HD op je televisie. Een waar ge-
not. Beide OS-en zijn fijn in gebruik maar ik vind iOS 5 
net iets schoner, overzichtelijker en intuïtiever. iPad 
wint.
Winnaar iPad 2

ecOsysteem
Zonder apps en content heb 

je weinig aan een tablet, hoe 
goed de hardware ook is. Sony 

is echter als één van de weinige 
concurrenten van Apple ook in 

staat een compleet ecosysteem 
met apps, muziek en video te bie-

den, zoals de iTunes Store. Sony is 
naast elektronicafabrikant namelijk 

ook een mediaconglomeraat dat een 
enorm aantal muziek-, televisie-, ga-

ming- en filmbedrijven bezit. In januari 
krijgen Tablet S-gebruikers toegang tot 

Sony’s Music Unlimited en Video Unlimited stores waar je 
muziek, films en tv-series kan kopen of huren. Het  muziek-
aanbod van Music Unlimited is echter de helft van Apple 
iTunes Store. Daarentegen kan je als Nederlander via de 
iTunes Store geen films en tv-series huren of kopen. Dat kan 
straks wel via Video Unlimited. Tablet S is ook PlayStation 
certified en je kan PS One- en PSP-games afspelen. Maar ook 
hiervoor geldt: binnenkort. Nu ben je beperkt tot twee mee-
geleverde spelletjes waaronder Crash Bandicoot en je kan nog 
geen andere spellen downloaden. De graphics van die oude 
spelletjes zien er bovendien antiek uit op het grote scherm van 
de Tablet S. Uiteraard komen de apps via de Android Market 
maar het aanbod van geoptimaliseerde apps voor een Honey-
comb-tablet is zeer beperkt en moeilijk in de Market te vin-
den. Apple’s ecosysteem mag dan wel irritant gesloten zijn, 
maar op dit moment kan geen enkele tablet tippen aan het 
enorme aanbod aan iPad apps, games en muziek. iPad wint.
Winnaar iPad 2

Een tablet heeft een touchscreen met een zwarte omlijsting en is zo plat  
mogelijk. Ze lijken qua uiterlijk allemaal op elkaar of misschien toch niet?  
De iPad 2 versus Sony Tablet S.

zoek de verschillen

Tekst David Lemereis

cOnclusie
De Sony Tablet is een knap en 
vooral doordacht ergonomisch 
design dat daadwerkelijk bij-
draagt aan een groter gebruiks-
genot. De Tablet S heeft met 
infrarood ook een killer feature 
en biedt een makkelijke manier 
om via een sd-kaart bestanden 
op de tablet te zetten. Toch 
wint de iPad 2, en niet omdat ik 
hem persoonlijk mooier vind. 
Het gaat niet om het doosje 
maar om de totale beleving. 
Alleen al het enorme aanbod 
van iPad-apps zorgt ervoor dat 
Apple nog steeds een grote 
voorsprong heeft op alle  
andere tablet-fabrikanten.

Winnaar 

iPad 2

Tablet S


