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Q 
uina s’adapta al meu pressupost? Quina 

farà tot el que vulgui? És veritat que no 

poden veure Flash? Són preguntes sobre 

els tablets o tauletes que probablement 

t’hauràs fet últimament. El primer que 

has de saber, però, és la diferència entre un lector 

d’e-book i una tauleta. Els lectors d’e-book funcionen 

amb tinta electrònica: això vol dir que no brilla la 

pantalla i la sensació de “paper” és més agradable a 

la vista. Per tant, si t’has de passar una hora llegint, 

és la millor opció. Els tablets són petits ordinadors, 

o smartphones, però no cal fl ipar gaire, perquè el que 

digui “jo vull un tablet per treballar” menteix. Si vols 

treballar, et compres un ordinador en condicions. Un 

tablet et salva un viatge en tren, una reunió i princi-

palment et fa d’agenda i llibreta (a part de consola 

portàtil i lector de correu electrònic). A partir d’aquí, 

mira totes les opcions que tens! X

El rei dels tablets. Qui té un iPad, té les taules de 
Moisès en versió digital i realitat augmentada amb 
una poma mossegada molt llampant al darrere.
 
avantatges
■ La més elegant de la classe.
■ Les aplicacions per iOS són una delícia.
■ Perfecte per reproduir contingut multimèdia.
 
inconvenients
■ El preu. El més barat val 488 €.
■ Si no et baixes algunes cosetes per fer trampa, no 
suporta Flash.
■ Se sincronitza amb iTunes i només amb iTunes.
 
atenció a:
■ Si agafes l’opció sense Wi-Fi l’hauràs d’utilitzar on hi 
tinguis accés i et recordo que ni l’AVE ni els avions tenen 
Internet, però tampoc 3G. 
■ Si ets una persona molt multimèdia, et recomano que 
agafi s la de 34 o 62 GB, ja que, si no, et quedaràs sense 
espai ràpidament.
■ Les ditades a la pantalla són inevitables. Intenta no 
posar-te molta crema hidratant abans de fer-la servir.
 
per saber-ne més...
El bloc esferaiphone.com parla de tot el món relacionat 
amb Apple i anuncia quan surten jocs gratuïts bons 
per un temps limitat, fundes per al gadget exclusives, o 
possibles bugs que puguis solucionar.

 iPad 

TOT SOBRE
ELS TABLETS  
NO ENS ENGANYEM · LES TAULETES 

SÓN EL REGAL D’AQUEST NADAL I 

TOTHOM EN VOL UNA · SÓN COM 

ELS TELÈFONS MÒBILS DELS 90, O ELS 

NETBOOKS FA UN PARELL D’ANYS · 

PERÒ LA PREGUNTA QUE TOTHOM ES 

FA ÉS: “QUIN EM COMPRO?” · PER SORT 

ESTIC AQUÍ PER AJUDAR-TE A FER LA 

MILLOR TRIA · PREN NOTA!

TEXT  GINA TOST  (@GINATOST)



R À N Q U I N G  |  voluntat

N’hi ha ja moltes al mercat, i han sabut aprofi tar 
molt bé les febleses de l’iPad per posicionar-
se millor. Hi ha molts fabricants bons, com ara 
Samsung o LG.
 
avantatges
■ Moltes aplicacions, de fet més que a iOS (la qualitat 
d’aquestes ja és més qüestionable).
■ Accés ràpid a la xarxa (sobretot amb el tema Google).
■ N’hi ha des de 190 €.

 
inconvenients
■ La majoria d’aplicacions estan dissenyades per a 
pantalles petites.
■ La bateria acostuma a tenir menys durada.
 
atenció a:
■ Vigilar que la Toshiba Folio 100, per 400 € està bé, 
però no té Android Market i, per tant, hauràs d’adaptar-
te a les que et doni Toshiba.
■ Les tauletes Archos 101, per 340 €, i l’Archos 70, per 
250 € -una marca francesa innovadora i poc coneguda 
al nostre país- van només amb Wi-Fi i per tant són 
perfectes per tenir a casa i gaudir-ne des del llit o el sofà.
 
per saber-ne més...
El bloc elandroidelibre.com és la panacea per saber 
què t’has de descarregar en tot moment o quins són 
els tablets més recomanats. Atenció que també parlen 
de mòbils amb Sistema Operatiu Android.

Són simples i directes. Blancs i negres i per llegir. 
Punt. Alguns ara porten fi ns i tot 3G per acostar-
se als seus amics simpàtics, els tablets.
 
avantatges
■ Tinta electrònica, agradable a la vista.
■ Més barat que una tauleta.
■ Milers de llibres al palmell de la mà.
 
inconvenients
■ Pantalles en blanc i negre (en la majoria de models).
■ Limitades opcions de pantalles tàctils.
■ Poques funcions multimèdia (alguns sí que tenen 
música o jocs, però no és comparable).
 
atenció a:
■ La Casa del Llibre n’ha tret un, tal com van fer 
Amazon, Barnes&Noble o Sony. És a dir, al nostre país ja 
comencen a pensar en el paper d’una altra manera.
■ El Kindle Fire no és un lector de tinta electrònica, per 
molt Kindle que porti al nom. És una tauleta multimèdia 
d’Amazon.
■ Si regales un lector d’e-book, posa-hi a dins un bon 
llibre, no siguis ranci.
 
per saber-ne més...
Hi ha un meravellós bloc, elclubdelebook.com, on es 
nota que tot el que publiquen està fet amb molta cura: 
llibres gratuïts per descarregar, imatges per als amants 
de la lectura, noves incorporacions al mercat...

 tauletes Android  lectors d’e-book 
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