Perustietoa tableteista ja tuotevinkit
Mikä tabletti on?
● Tabletti on yleiskäyttöinen tietokone, ominaisuuksiltaan laite älypuhelimen ja
kannettavan tietokoneen väliltä.
● Tableteissa on kosketusnäyttö ja virtuaalinen näppäimistö sekä kamera. Tablettiin on
mahdollista ostaa myös erillinen näppäimistö.

Miksi tabletti kannattaa hankkia?
● Tabletti sopii sekä asiointiin että viihdekäyttöön.
● Tabletti on helppo sujauttaa kassiin mukaan.
● Tablettia on helppo käyttää verrattuna isompiin tietokoneisiin.
● Tableteille on kehitetty runsaasti erilaisia ilmaisia ja maksullisia sovelluksia (appseja).
Tabletin tärkeitä ominaisuuksia
● Tablettien näytöt ovat erikokoisia. Suurempi näyttö (9–10 tuumaa) on kalliimpi kuin
pienempi (7–8 tuumaa). Suurempaa näyttöä on mukavampi käyttää.
● Tableteissa on eri määrä sisäistä muistia. Muistin koon (16 GB, 32 GB, 64 GB tai 128 GB)
voi valita käyttötarpeen mukaan. Mitä enemmän muistia, sitä kalliimpi laite. 16 GB muistia
riittää hyvin aloittelijan tarpeisiin. Jos otat paljon valokuvia ja videoita ja haluat tallentaa
ne tabletille, on siinä hyvä olla vähintään 32 GB muistia. Jos haluat tallentaa isoja
tiedostoja, elokuvia tai musiikkikokoelmia, kannattaa hankkia tabletti, jossa on Micro SDportti muistikortille. Muistikortin avulla voit laajentaa tabletin muistikapasiteettia. Kuvia ja
videoita voi tallentaa myös pilvipalveluihin.
● Tableteissa on kamera. Jos hankit tabletin ilmaisten kuvapuheluiden käyttämiseen (esim.
Skype ja FaceTime), hanki malli, josta kamera löytyy myös etukannesta.

Paljonko tabletti ja sillä surffailu maksavat?
● Tabletin hankintahinta on alkaen noin sadasta eurosta jopa yli tuhanteen euroon. Usein
suositellaan, ettei peruskäyttöön kannata hankkia halvinta eikä kalleinta laitetta. Tabletti
on myös mahdollista ostaa osamaksulla.
● Tabletilla ei tee mitään ilman nettiliittymää. Sopivan nettiyhteyden valintaan vaikuttavat
eniten älylaitetyyppi, asuinpaikka sekä käyttötapa- ja paikka.
● Netin käyttö maksaa keskimäärin 15–30 euroa kuukaudessa. SIM-kortillinen tabletti on
hyvä vaihtoehto, kun haluat käyttää nettiä vaivattomasti missä ikinä liikutkin.
● Jos sinulla on älypuhelin ja sopimuksessa ei ole datakattoa, voit ilman lisäkuluja surfailla
tabletilla luomalla itsellesi lähiverkon älypuhelimesi avulla.

Perustietoa tableteista ja tuotevinkit
Lisätietoa iPad ja Android -laitteista, joita sait kokeilla koulutuksessa. Tarjolla
on lisäksi Windows-tabletteja.

Vertaile eri Android-malleja osoitteessa:
https://www.samsung.com/fi/tablets/all-tablets/
Laitetyyppi: Tabletti
Laitemalli: Samsung Galaxy
Käyttöjärjestelmä: Android

Vertaile eri Ipad-malleja osoitteessa:
https://www.apple.com/fi/ipad/compare/
Laitetyyppi: Tabletti
Laitemalli: Apple iPad
Käyttöjärjestelmä: iOS

