
Clash der 
titanen
 DE ANDROID-TOPPERS VAN HET JAAR VERGELEKEN:   
 SAMSUNG GALAXY S4  VERSUS  HTC ONE ●● RAOUL PUTZEYS

Sinds enkele weken ligt de Samsung Galaxy S4 bij ons in de winkelrekken. 
Door alle media-aandacht en publiciteitscampagnes rond de Zuid-Koreaanse 
Android-topper, zouden we de nieuwe superphones van de andere fabrikanten 
bijna uit het oog dreigen te verliezen. De concurrentie met de iPhone van Ap-
ple is ondertussen traditioneel, maar een zéér te duchten concurrent voor de 
Galaxy S4 komt er uit Taiwan met de HTC One (eind mei in België). Wij vergele-
ken de indrukwekkende features van de twee toestellen die voorlopig de beste 
smartphones van het jaar genoemd kunnen worden.    

telex

HOOFDTELEFOON 
MET BLUETOOTH
Bose brengt met de AE2w zijn 
eerste draadloze hoofdtelefoon 
op de markt die is uitgerust met  
de Bluetooth-technologie. De 
hoofdtelefoon moet diepe lage 
tonen en een natuurlijk geluid 
afleveren.  De AE2w werkt nauw 
samen met iOS-apparaten zoals 
de iPad. Bepaalde functies van de 
draagbare toestellen kunnen via 
de hoofdtelefoon bediend wor-
den. Er kunnen twee audio-appa-
raten gelijktijdig gekoppeld 
worden. Het draadloze  signaal 
werkt tot op 9 meter afstand. De 
Bluetooth-module is afneembaar 
zodat er ook een audiokabel kan 
worden aangesloten.
Verkrijgbaar met een  
richtprijs van 249 euro.

SLIMME CAMERA 
MET 20 MEGAPIXELS
De Samsung NX2000 is een 
SMART-systeemcamera van 
Samsung met een maximale 
fotoresolutie van 20,3 megapixel. 
Filmen kan in Full HD (1080p). Het 
toestel is uitgerust met WiFi voor 
het delen of uploaden van foto’s 
en video’s. Bewerken van beelden 
kan reeds op de camera zelf 
gebeuren via het 3,7 inch grote 
aanraakscherm. Beginnende 
fotografen kunnen in de SMART 
modus gebruik maken van een 
reeks volautomatische program-
ma’s. Verder opvallend zijn o.a. 
het grote ISO-bereik van 100-
25.600, de korte sluitertijd van 
1/4000 seconde en de NFC-tech-
nologie. De camera kan uitgerust 
worden met één van 12 beschik-
bare verwisselbare lenzen.
Verkrijgbaar vanaf juni in wit, 
zwart of roze met een richtprijs 
van 649 euro (Adobe Photoshop 
Lightroom 4 inbegrepen).

GIGATELEVISIE  
VAN SHARP
Voor wie het echte bioscoopge-
voel in de huiskamer wil halen, 
lanceert Sharp een megatelevisie 
met een schermdiagonaal van 80 
inch ofwel ruim 2 meter. De LC-
80LE857E  is een led-televisie met 
internettoegang (netwerkfunc-
ties) en ondersteunt de 3D-techno-
logie. Via de ‘Aquos Remote Lite’ 
app kan een Android- of iOS-
smartphone/tablet als afstandsbe-
diening gebruikt worden. Wie het 
iets minder groot ziet; kan de 60 of 
70 inch-versie aanschaffen.
Verkrijgbaar vanaf eind mei met 
een richtprijs van 7.999 euro RAP

 GETEST 

 GETEST 

DESIGN
Beide toestellen zijn uit de kluiten 
gewassen smartphones met schermdi-
agonalen van 4,7 inch (HTC One) en 5 
inch (Galaxy S4). De S4 is wat dunner 
(7,7mm vs. 9,3mm) en lichter (130  vs. 
143 gram) dan de HTC One. De meta-
len, aan de achterzijde licht gebogen 
behuizing van de HTC geeft veel meer 
een stijlvol high-end gevoel dan de 
plastic S4 (die in looks tegenover zijn 
vorige versie S3 ook nauwelijks gewij-
zigd is). Het HTC-toestel kan met zijn 
vorm en materiaalkeuze zonder blozen 
rivaliseren met de iPhone 5 van Apple.

BEELDSCHERM
De resolutie van beide displays be-
draagt 1.920 x 1.080 pixels (ofwel Full 
HD). Omdat het schermformaat van 
de HTC One echter iets kleiner is dan 
dit van de S4 heeft de HTC iets hogere 
pixeldichtheid (468 pixels per inch vs. 
441 ppi) en dus ook iets meer scherpte. 
Voor het menselijke oog is dit verschil 
echter bijna niet waarneembaar.

Het Super lcd-scherm van de HTC 
One heeft een betere helderheid en 
meer realistische kleuren (bijvoor-
beeld huidtinten) dan de Galaxy S4. 
Daartegenover staan de superieure 
zwartwaarden en betere contrast van 
het Super AMOLED-scherm van de S4. 
Ook zullen de meer gesatureerde en 
fellere kleuren van de S4 veel - vooral 
jongere - gebruikers wel aanspreken.

HARDWARE
De processor van de Galaxy S4 is een 
superkrachtige quadcore-chip (Qual-
comm Snapdragon S4) met een klok-
snelheid van 1.9GHz, bij de HTC One 
is dit een versie van dezelfde processor 
met ietsjes minder power (1.7GHz). 
Beide telefoons hebben 2 gigabyte 
ram-geheugen. De HTC One heeft een 
ingebouwde opslagcapaciteit van 32 gi-
gabyte, de Galaxy S4 is er in versies van 
16, 32 of 64 gigabyte. Een troef voor de 
S4 is dat er ook een uitbreidingsslotje 
is voor een microSD-geheugenkaartje. 
Beide toestellen zijn geschikt voor 4G 
en ondersteunen de NFC-technologie.

CAMERA
HTC en Samsung hebben een verschil-
lende weg gevolgd met betrekking 
tot de ingebouwde camera. Terwijl 
Samsung voluit gaat voor een zeer 
hoge resolutie met een 13 megapixel-
camera, heeft  HTC ervoor gekozen om 
niet meer mee te doen in de race naar 
meer pixels. Het bedrijf ontwikkelde 
in plaats daarvan de ‘UltraPixel’-came-
ratechnologie: een grotere beeldchip 
met minder pixels die daardoor in staat 
moet zijn om tot 300 procent meer bin-
nenvallend licht op te vangen. De HTC-
processor biedt ‘slechts’ een resolutie 
van 4.3 megapixel. Bij onze test bleek 
het technische verschil inderdaad ook 
uit de foto’s. De UltraPixel-technologie 
van de HTC One leverde veel betere 
prestaties in duistere lichtomstandig-
heden. De Galaxy S4 levert bij normaal 
licht echter foto’s met veel  meer detail, 
zeker bij het inzoomen op de beelden. 
De 4.3MP moet volgens HTC volstaan  
voor smartphonegebruik, maar wie ook 
met de foto’s wilt werken op de pc, zal 
tegen detailbeperkingen aanlopen.
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LUMIA-TELEFOON 
VOOR 179 EURO
Nokia introduceert eind deze 
maand een uiterst betaalbare 
instap-smartphone in zijn Lumia-
gamma. De Lumia 520 is met zijn 
richtprijs van slechts 179 euro een 
echte prijsbreker voor consumen-
ten die wel de overstap naar een 
smartphone willen maken, maar 
niet bereid zijn om daarvoor ook  
honderden euro’s neer te tellen.  
De telefoon draait - net zoals de 
andere Lumia’s - op het bestu-
ringssysteem Windows Phone 8. 
Het toestel heeft een 4 inch-aan-
raakscherm (IPS) met 800 x 480 
pixels en een dualcore-processor 
van 1GHz. Het interne geheugen 
is 8 gigabyte groot en is uitbreid-
baar met een microSD-geheugen-
kaartje. Aan de achterzijde zit er 
een camera met 5MP-resolutie. 
De gratis Nokia-navigatie is ook in 
dit  toestel aanwezig. De koper 
krijgt recht op 7 gigabyte online-
opslag (in de cloud).

Verkrijgbaar vanaf eind mei  met 
verwisselbare cover in zwart, 
geel, wit of rood, voor 179 euro. 

AFSLANKEN MET 
UW IPHONE
Weight Watchers heeft nu ook 
een app voor de iPhone/iPad 
zodat u op elk moment van de dag 
uw afslankprogramma bij de hand 
heeft. Niet-leden kunnen de gratis 
app gebruiken voor het raadple-
gen van enkele gezonde recepten 
of om een gezond boodschappen-
lijstje te creëren. Wie inlogt met 
een Weight Watchers-account, 
kan de volledige functionaliteiten 
van de app benutten: ProPoints-
waarde berekenen, voedingsmid-
delen toevoegen aan uw Pro-
Points-dagboek of boodschappen 
beheren, recepten of cursussen 
opzoeken, uw gewichtsverloop 
opvolgen of ervaringen uitwisse-
len met leden van de community.

Gratis te downloaden  in de Apple 
App Store voor iOS-apparaten, 
later volgt er ook een versie voor 
Android-apparaten.

 HTC ONE (699 EURO - 32GB)

 + DESIGN
 + SCHERM
 + AUDIO
 + BATTERIJ 

 SAMSUNG GALAXY S4 (699 EURO - 16GB) 

 + CAMERA
 + INTERFACE
 + SCHERM
 + MICROSD-SLOT 

Muziek uit een kubusje
Misschien wel het ultieme gadget voor de zomer: een 
meeneem-luidsprekertje niet veel groter dan een duplo-
blokje, maar met een kamervullend volume. De Fiesta 
Cube van Mawashi  is een ideale muzikale metgezel.

Verbaasde blikken alom op de redactievloer toen we de beats 
van ‘Welcome to St. Tropez’ van DJ Antoine uit dit minuscule 
speakertje lieten knallen. De klank is verbazend goed en luid 
in verhouding met de afmetingen (kubusje van 6 centimeter 
breed en hoog).  De mogelijkheden om muziek af te spelen, 
zijn uitgebreid: een slotje voor een microSD-geheugen-
kaartje (4 gigabyte-kaartje inclusief), een line-ingang voor 
uw smartphone of een ander audio-apparaat (stereokabel 
bijgeleverd) en een usb-aansluiting voor pc of laptop. Na het 
inpluggen van het usb/stereo-kabeltje kunt u ook naar FM-

radio luisteren, wel zonder voorgeprogrammeerde stations. 
Tenslotte is er nog een hoofdtelefoonuitgang voor wanneer 
u uw omgeving niet wilt storen.
De bediening van de Fiesta Cube gebeurt  via een rechthoe-
kig paneeltje aan de achterkant (met druktoetsen voor 
volume, pauzeren, stoppen en naar een volgend/vorig num-
mer gaan). De ingebouwde oplaadbare batterij - via USB - 
van de audiokubus is goed voor ongeveer 8 uur speelduur. 
Om het helemaal hip te maken, is de Fiesta Cube beschikbaar 
in een reeks kleuren: naast zwart/wit o.a. ook rood, geel, zil-
ver en paars. De prijs mag geen bezwaar zijn. Voor minder 
dan 30 euro bouwt u immers al uw eigen strandfeestje.
Verkrijgbaar vanaf nu met een richtprijs van 29,99 euro. RAP

app

SCORE  ★★★★★ 

AUDIO
We maken ook een apart puntje van de 
geluidsweergave. Reden is de unieke
aanpak van de HTC One die als eerste
smartphone stereospeakers heeft aan
de voorzijde van de telefoon, één aan
elke kant van het scherm (met de te-
lefoon horizontaal). HTC zelf spreekt
van ‘BoomSound’. Diepe bassen moet
u echter niet verwachten, maar wel een 
opvallend helder en luid stereogeluid.
HTC heeft ook de Beats Audio-techno-
logie in de telefoon geïntegreerd.
Samsung heeft in de S4 enkel een spea-
ker aan de achterzijde van de telefoon. 
Dit biedt minder geluidskwaliteit.

BATTERIJ
De smartphones hebben krachtige bat-
terijen van 2.600 mAh bij de Galaxy S4 
en 2.300 mAh bij de HTC One. Ondanks 
de hogere vermogenscapaciteit van de 
S4-batterij is het energiemanagement
bij de HTC One wat zuiniger, en wint hij 
het toch in gebruikstijd. Pluspunt bij de 
S4 is dat de batterij verwisselbaar is.

INTERFACE
De telefoons draaien op het Android-
besturingssysteem. Versie 4.2.2 bij de Ga-
laxy S4 en 4.1.2 bij de HTC One. Samsung 
heeft de meeste snufjes in zijn TouchWiz-
interface. Zo kunt u met handbewegin-
gen (Air Gestures) door foto’s browsen 
of een gesprek aannemen. U kunt info 
previewen door uw vinger boven de 
telefoon  te houden, video’s pauzeren 
door weg te kijken (SmartPauze), scrol-
len met oogbewegingen (SmartScroll). 
De camera’s  voor- en achteraan kunnen 
gelijk een foto maken (Dual Shot) zodat 
u zelf in het beeld staat, enz.
HTC houdt het soberder in zijn Sense-
interface. Meest opvallend is het aanpas-
bare ‘BlinkFeed’-startscherm waar u in 
tegeltjes live-updates kunt zien van bv. 
bepaalde nieuwssites. Een echte meer-
waarde biedt dit nog niet, u zult wellicht 
ook het gewone Android-startscherm 
verkiezen. Leuke features zijn de opties 
om  slideshows te maken van foto’s met 
overgangen en muziek en de Zoë’s: foto’s 
waaraan u direct ook een videoclipje van 
enkele seconden kunt aanhangen.  

CONCLUSIE
De HTC One en de Samsung Galaxy 
S4 zijn absolute supersmartphones, 
die een nieuwe trend zetten. Beide 
toestellen zijn zéér aan mekaar 
gewaagd. Door zijn prachtige high-
end design & materiaalkeuze wint 
de HTC One wat ons betreft de clash 
met een neuslengte voorsprong. 
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