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Onze mening HHHHH

Conclusie Handig als u niet de allernauwkeurigste bent met het 
beheer van uw harde schijf. Helaas vindt het programma niet 
alle data op uw pc. 
Info www.hulbee.nl, Adviesprijs € 0,–

Goed Compact en licht, gps, software
Slecht Niet duidelijk wanneer apparaat uit is
Conclusie Wanneer de Sports Recorder de juiste gegevens regi-
streert, is het een zeer prettige stok achter de deur om trai-
ningsdoelstellingen vol te houden. 
Info www.qstarz.com, Adviesprijs € 120,–

Juiste informatie werkt 
motiverend

Sport recorder € 120,–

Elke dag minstens dertig minu-
ten bewegen is het devies van 
elke gezondheidsgoeroe. Dit is 
echter makkelijker gezegd dan 
gedaan. Daarom is motivatie 
welkom en dat biedt de BT-
Q1300S van Qstarz. Dit lichte 
en compacte apparaatje regi-
streert precies wat u doet terwijl 
u aan het sporten bent. Gaat u 
fietsen? Dan neemt de Sports 
Recorder onder andere de 
maximale en gemiddelde snel-
heid, de afstand, het aantal ver-
brande calorieën en de duur op. 
Vervolgens laadt u deze gege-
vens in de meegeleverde soft-
ware en ziet u meteen of u goed 
op weg bent om uw trainings-
doelstellingen te behalen. 
Klinkt eenvoudig en goed. In de 
praktijk is dat ook meestal het 
geval, maar helaas niet altijd. 

Uit? Of aan?
Op de voorkant van het appa-
raat lichten vier tekentjes op: 
ontvangst van bluetooth- 
(blauw) en gps-signalen (oran-
je), de batterijindicatie (groen/
rood) en een logboek dat aan-
geeft dat er opgenomen wordt 
(groen). Al die gekleurde sym-
booltjes zaaien, vooral in het 
begin, verwarring. Nog verve-
lender is dat het niet duidelijk is 
wanneer ie helemaal uit staat. 
Meerdere malen hebben we zo-
wat een hele dag gefietst terwijl 
dat slechts een uurtje aan het 

begin en einde van de dag was. 
Als gevolg kloppen de gegevens 
voor geen meter, maar is de 
software wel erg blij met onze 
prestatie terwijl daar helemaal 
geen reden toe is en we moeten 
het apparaatje weer aan de voe-
ding hangen (via usb). Onjuiste 
informatie wijzigt u door zelf 
uw route te bewerken. Een an-
der minpuntje is dat de meege-
leverde oranje sportband, die u 
rond uw arm wikkelt, niet be-
paald absorberend is. 

Software
Als de Sports Recorder wel goed 
z’n werk doet – wat overigens 
meestal het geval is –, is het ab-
soluut een leuk hebbeding voor 
de sportieveling. De software 
biedt een mooi en kleurrijk 
overzicht van uw activiteiten, 
ook in grafieken, en koppelt 
deze aan uw trainings- en con-
ditiedoelen. In één oogopslag 
ziet u hoe u ervoor staat en dat 
werkt zeer motiverend. Dankzij 
de ingebouwde gps ziet u waar 
u geweest bent en het is moge-
lijk om poi’s toe te voegen aan 
uw route. 
De BT-Q1300S is beschikbaar in 
wit/groen en zwart/goud. 

Hoewel er al diverse zoekma-
chines bestaan voor uw pc (o.a. 
Windows, Google, Copernic), 
heeft het Zwitserse Hulbee er 
toch nog een op de markt ge-
bracht. Hulbee geeft de resul-
taat van een zoekactie weer in 
een lijst en in een zogeheten 
‘tag cloud’, een verzameling 
trefwoorden met verwante  
termen waarmee u uw zoek-

opdracht kunt verfijnen. Hulbee 
doet zijn werkt goed, hoewel we 
toch ook ontdekten dat het pro-
gramma niet alles vindt, zelfs 
niet als naar het programma in 
kwestie een snelkoppeling op 
het Bureaublad staat. Hulbee is 
gratis voor privé-gebruik. De 
makers hebben voorts een Pro-
versie op de markt en een inter-
net-zoekmachine.  

Zoekprogramma                                 € 0,–

Black Base eA-201 
Homeplug turbo

Onze mening HHHHH
Conclusie Black Base levert nette, compacte HomePlug AV 
adapters voor een redelijke prijs. Over langere afstanden en bij 
storing daalt de snelheid behoorlijk, maar het is een zeer sim-
pele manier om een netwerkverbinding aan te leggen. 
Info www.blackbase.nl, Adviesprijs € 99,–

Netwerkverbindin-
gen via het stopcon-
tact willen in Neder-
land maar niet van  
de grond komen.  
Gek eigenlijk, want 
draadloos is vaak sto-
ringsgevoelig en lastig 
instelbaar. We testen een set 
HomePlug Turbo netwerkadap-
ters van Black Base. De pro-
ductnaam is verwarrende en 
onjuiste marketingpraat: Ho-
mePlug Turbo is namelijk een 
aparte, langzamere standaard, 
die juist niet samenwerkt met 
onze set die van het type Home-

Plug AV is. Daarnaast 
moet u bij de geclaim-
de snelheid van 200 
Mbps een forse korrel 
zout nemen: dit is een 
maximale theoreti-
sche snelheid in bei-

de richtingen tegelijk; zo-
wel zenden als ontvangen. In 

één richting is dit beperkter. Op 
korte afstand binnen één elek-
triciteitsgroep meten we maxi-
maal ruim 60 Mbps, tussen 
twee groepen maximaal ruim 
50 Mbps en over een lange af-
stand daalde de snelheid tot net 
geen 24 Mbps. 

netwerk-adapter                           € 99,–
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