
LENOVO TAB 3-710 LENOVO TAB 2 A10-30 ASUS ZENPAD 10″
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Operativsystem Android 5.0 Lollipop Android 5.1 Android 5.0 Lollipop

Skärmstorlek 7" 10.1" 10.1" 

Upplösning 1024 x 600 1280 x 800 1280 x 800

Pekskärm 10-punkters multi-touch 10-punkters multi-touch 10-punkters multi-touch

Processor MediaTek MT8127 QUALCOMM Snapdragon APQ8009 MediaTek MT8163

Antal kärnor Fyrkärnig Fyrkärnig Fyrkärnig

Lagring 16 GB 16 GB 32 GB

RAM 1 GB - LPDDR3 SDRAM 2 GB - LPDDR3 SDRAM 2 GB

Flash-minneskort som stöds microSD microSD microSD

Maximalt minneskortstöd 64 GB 64 GB 64 GB

Trådlös anslutning 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0

Upplösning kamera (MP) 2 Megapixel (bak), 0,3 Megapixel (fram) 5 Megapixel (bak), 2 Megapixel (fram) 2 Megapixel (bak), 0,3 megapixel (fram)

Mottagare GPS GPS/A-GPS -

Ljud Mikrofon, högtalare Mikrofon, stereohögtalare Mikrofon, högtalare

Körtid Upp till 10 timmar Upp till 10 timmar Upp till 8 timmar

Bredd/Höjd/Djup 11.3/0.99/19 cm 17.1/0.895/24.7 cm 25.10/0.79/17.20 cm

Vikt 300 g 509 g 500 g

Batteritid              

Skärmkvalitet                

Touchen               

Snabbhet               

Design               

Kamera                

Karins betyg                

Karins  
kommentar

Förvånansvärt bra kvalité med tanke på prislappen. Den är 
väl värd pengarna om du bara ska ha nått för att titta t ex 
film och mail men håller inte som huvudskärm. 

Det här är en bra hemmaplatta. Tillräckligt snabb för film, 
surf, mail och foto. Lite tyngre och otympligare än Asusen 
men på köpet får man istället en bättre skärm.

För mindre än hälften av vad många surfplattor kostar kan 
du få riktigt bra kvalité med den här plattan. Mer minne  
och snabbare processor men tyvärr inte lika bra skärm  
som Lenovon.

Lätt.
Riktigt bra batteritid.

Väldigt bra skärm för det priset. Bra rund design. 
Skön att hålla i.

KARIN
          SURFPLATTOR
Prisvärda plattor

20
17 TESTAR

BILLIGA

Surfplattor är idag nästan lika vanligt som 
mobiltelefoner. De är oerhört smidiga att 
använda och passar perfekt till att titta 
på filmer eller TV på resan, där en mobil
telefon har för liten skärm och en dator är 
för otymplig. Att köpa en dyr surfplatta är 
däremot inte något alla har råd med. Men 
det många inte vet är att det faktiskt finns 
flera surfplattor som kostar mycket mindre 
än de vanligaste märkenas. Kan då en  
billig surfplatta vara en bra surfplatta?  
Eller betyder det låga priset att du får  
tumma på kvaliteten? Det har jag testat!

SÅ TESTADE VI
Jag har testat surfplattorna en och en genom 
att leva med dem ett dygn var. Jag har bland 
annat skött mail och sociala medier, fotat, 
tittat på film och spelat. Jag lät också min 
12åriga son, som lever i symbios med sin 
platta, testa alla tre under ett dygn vardera.

RESULTAT
Alla tre surfplattor var absolut prisvärda!  
Så att köpa en dyr surfplatta bara för att 
det är ett visst märke är verkligen onödigt. 
Sen är det lite beroende på vad du använder  

plattan till som avgör vilken av de här tre 
du bör köra. Men det går absolut att köpa 
en helt ok platta för under 1000lappen, 
och för dubbla priset så får du verkligen 
allt du behöver. 

   

SKÖN ATT HÅLLA I

KARIN ADELSKÖLD

MINSTINGEN

TESTETS VINNARE!

https://www.netonnet.se/art/dator/surfplattor/lenovo-tab-3-710/231772.8899/
https://www.netonnet.se/art/dator/surfplattor/lenovo-tab-2-a10-30-za0c0092se/242478.8899/
https://www.netonnet.se/art/dator/surfplattor/asus-zenpad-10-z0310m-6a002a/230907.8899/

