
Huawei MediaPad 10 
Link (8 Gt)
Yleisvaikutelma
Muotoilu ja alumiininen takaosa 
paljastavat, että inspiraatiota on 
haettu Applelta ja iPad 1:stä. 
Hintaansa nähden laite tuntuu yl-
lättävän laadukkaalta ja tukevalta. 
Painoa on tosin runsaasti.

Kenelle
Sopuisan hinnan ansiosta kelpo valinta kodin ensimmäi-
seksi tabletiksi. 4G-yhteyden (DC-HSPA) ansiosta pärjää 
myös ilman erillistä langatonta verkkoa. 

Käyttömukavuus
Laite on käytössä mukavan ripeä. Painonsa (640 g) 
vuoksi tabletti sopii paremmin kotisohvalla surffailuun 
kuin mukana kuljetettavaksi. Näytön kuva on karkea, 
hieman vihreäsävyinen, mutta kirkas.

Plussat/miinukset
Plussaa 4G-datayhteydestä, muistikorttipaikasta, 
suuresta näytöstä ja äärimmilleen riisutusta ja siksi 
helposta käyttöjärjestelmästä. Miinusta pienestä 
muistista ja heikkolaatuisesta kamerasta.

Hinta: 7,14 €/kk (36 kk), yht. 257,04 € 
Käteishinta: 259 €

Samsung Galaxy Tab 4  
10.1” 4G (16 Gt)
Yleisvaikutelma
Rakenne ja ulkoasu muistuttaa 
Samsungin Galaxy S4 -puhelinta. 
Muovirakenteisena kevyt mutta ei 
halvan oloinen. Helppo kuljettaa 
mukana. Pirteä.

Kenelle
Niin kotiin kuin matkalle. Ominaisuuksiltaan monipuoli-
nen, ja sopii jopa tehokäyttäjän käsiin. Näytön värintois-
to on erinomainen.

Käyttömukavuus
Helppo käyttöjärjestelmä, ei vaadi erityisopettelua. 
Suorituskyky ottanut selvän hyppäyksen eteenpäin 
hitusen tahmaavasta kolmosversiosta. Näyttö hieman 
karkea, mutta muuten kuvanlaadullisesti oikein hyvä.

Plussat/miinukset
Plussaa keveydestä ja kohtuullisesta hinnasta. Miinusta 
näytön karkeudesta (verrattuna iPadiin) ja hieman hep-
poisesta muovirakenteesta.

Hinta: 11,00 €/kk (36 kk), yht. 396 €.  
Käteishinta 399 €.
 

iPad Air Wi-Fi Cellular  
(16 Gt)

Yleisvaikutelma
Tyylikäs, laadukas ja ohut. Erottuu muus-
ta joukosta selvästi edukseen myös 
ulkoisesti. Yllättävän kevyt, vaikka lait-
teessa on  suuri näyttö ja metallirakenne.

Kenelle
Kenelle tahansa tabletin hankintaa miet-
tivälle. Hinta on joukon toiseksi korkein, 

mutta rahalle saa vastineeksi selvästi muita paremman 
näytön ja sovellustarjonnan.

Käyttömukavuus
Keveytensä ja linjakkaan muotoilunsa ansiosta tabletti 
on todella mukava käyttää. 9,7-tuumainen Retina-näyttö 
on kirkas, ja kuva on erittäin terävä. Valokuvaus on tällä 
laitteella helppoa ja nopeaa. Lisänä 4G-tuki. 

Plussat/miinukset
Plussaa alhaisesta energiankulutuksesta, erittäin 
terävästä kuvasta, keveydestä (alle 500 g) ja helposta 
yhteiskäytöstä muiden Applen laitteiden kanssa. Mii-
nuksena materiaali: liukas alumiinipintainen laite lipsah-
taa helposti kädestä.

Hinta: 17,32 €/kk (36 kk), yht. 623,52 €   
Käteishinta: 624 €

Teksti: Riikka Hollo

Mikä tabletti 
sopii sinulle?
Tabletista on tullut monelle arjen tietotekninen keskus, 
joka syö tehtäviä ja tarvetta perinteisiltä tietokoneilta. 
Testasimme kuutta tablettia arjen eri tilanteissa.



Google Nexus 7 4G (32 Gt)
Yleisvaikutelma
Selvästi joukon pienin laite, joskin samalla 
pienin näyttö. Tyylikäs ja houkutteleva, 
positiivinen yllättäjä. 

Kenelle
Koon puolesta sopii erinomaisesti kuljetet-
tavaksi aina mukana. Pieni laite sopii hyvin 

myös lasten käsiin. Keveytensä ansiosta 
mainio laite e-kirjojen lukemiseen.

Käyttömukavuus 
Pienen koon ansiosta todella kätevä käsitellä, sujahtaa 
vaikka takin taskuun. Näytön tarkkuus on merkittävästi 
testin 8-tuumaisia laitteita suurempi. Kuva on hyvin 
terävä. Modernin laitetekniikan ansiosta sulava ja muka-
va käyttää.

Plussat/miinukset
Plussaa tyylikkyydestä, keveydestä, miellyttävästä 
käyttöjärjestelmästä, terävästä näytöstä ja suuresta 
muistista. Suosikkilaite koko perheelle! Pieni näyttö 
tosin rajaa käyttötarkoituksia.

Hinta: 10,80 €/kk (36 kk), yht. 388,80 € 
Käteishinta: 389 €

Nokia Lumia 2520 
(32 Gt)
Yleisvaikutelma
Sulavasti muotoiltu ja kädes-
sä mukavalta tuntuva laite. 
Punaisena kivan iloinen. Kuva 
on kirkas ja värikäs. 10-tuu-

maiseen iPadiin verrattuna tosin melko painava. Joukon 
kallein.

Kenelle
Virkamiehelle työkäyttöön. Ohjelmisto ei ole yhtä help-
pokäyttöinen kuin iPadissa tai Android-laitteissa, mutta 
Officen ansiosta työkäytössä hyvä. 

Käyttömukavuus
Nopea käyttää, kun oppii käyttöjärjestelmän. Mahdol-
lisuus hankkia lisälaitteita kuten näppäimistötelakka. 
Sovellusvalikoima on tässä laitteessa selvästi pienempi 
kuin muilla, joten pääkäyttö löytyy toimistolta. Kamera 
ottaa tasokkaita kuvia. 

Plussat/miinukset
Plussaa tyylikkäästä muotoilusta, värien käytöstä ja Full 
HD-näytöstä. Netti on nopea, ja sovellukset latautuvat 
nopeasti. Miinusta käyttöjärjestelmästä, joka vaatii pal-
jon opettelua. Hintava.

Hinta: 17,90 €/kk (36 kk), yht. 644,40 €
Käteishinta: 649 €

Huawei MediaPad  
M1 8.0 (8 Gt)

Yleisvaikutelma
Tyylikäs ja laatuvaikutelmaltaan yllättävän 
hieno laite. Kulkee hyvin mukana esimerkiksi 

käsilaukussa tai koulurepussa. Näytön tark-
kuus Samsungin tavoin tosin selvästi Nexusia 
heikompi.

Kenelle
Pienen tabletin ystävälle. Sopii sekä lapselle 

että aikuiselle. Edullisen hintansa ansiosta hyvä 
valinta lapselle ensimmäiseksi tabletiksi tai kotiin kak-
kostabletiksi. 

Käyttömukavuus
Helppokäyttöinen. Ominaisuuksiltaan Samsungia rii-
sutumpi, mutta käytön opiskelu helppoa. Tavallisessa 
käytössä kohtuullisen ripeä. 

Plussat/miinukset
Plussaa näppärästä koosta, käyttömukavuudesta ja 
muistikorttipaikasta. Miinusta melko himmeästä ja kar-
keasta näytöstä. 

Hinta: 6,90 €/kk (36 kk), yht. 248,40 € 
Käteishinta: 249 €

Muista tablettia ostaessa
Tabletti ei ole vain nettiselain, vaan parhaat 
käyttötavat löytyvät sovellusten eli appsien 
kautta. Näitä ostaakseen laitteeseen täytyy 
kirjautua Apple-, Google- tai Microsoft-tilillä. 

Kuvien siirtäminen tablettiin onnistuu 
parhaiten pilvipalveluiden kautta (esim. Sau-
nalahti Pilvilinna). Muistitikkua tai ulkoista 
kiintolevyä ei saa suoraan yhteenkään testi-
laitteista.

Tabletit saatavilla Elisan myymälöistä ja Saunalahden verkkokaupasta: saunalahti.fi.


