TEHNOLOGIJA

Amazon Kindle 2019 SP (100 €)

Kindle PaperWhite 2018 SP (140 €)

Osnovni model med Amazonovimi bralniki. Ima
15,24-centimetrski (6-palčni) osvetljen zaslon, trpežno plastično ohišje in vmesnika Bluetooth in Wi-Fi.
Priročen in preprost pripomoček za branje.

Bralnik je enake velikosti kot osnovni Kindle, vendar je
zaslon občutljiv na dotik, zaradi višje ločljivosti nudi
možnost prilagajanja pisave. Prav tako je opremljen z
vmesnikom Bluetooth za priklop brezžičnih slušalk med poslušanjem zvočnih knjig.

 C enovno

dostopen, lahka naprava
(170 g), podpora zvočnim knjigam, baterija zagotavlja 27 ur neprekinjenega
branja.



O
 hišje ni odporno proti vodi, nizka ločljivost zaslona (167 pik na palec), ni
mogoča izposoja knjig v javnih
knjižnicah.

O
 dlična

življenjska doba baterije, dobre
mere in priročna uporaba, zaslon gostote
300 pik na palec, vzdržljivo ohišje in odpornost proti vodi, podpora zvočnim
knjigam.



P
 lastična zaščita zaslona, nima tipk za listanje, ni mogoča izposoja knjig v javnih
knjižnicah.

Amazon Kindle Oasis (300 €)

PocketBook Touch HD 3 (171 €)

Premijska naprava z velikim zaslonom in dobro kakovostjo slike. Na dotik občutljiv zaslon je večji, 17,8 cm
(7-palčni), omogoča tudi prilagajanje temperature
osvetlitve za udobnejše branje. Poleg vmesnika Wi-Fi
ima še vmesnik Bluetooth, 8 GB velik pomnilnik pa bo
prišel še posebej prav ljubiteljem zvočnih knjig.

Priročen in zmogljiv bralnik za knjižne molje. Bralnik
odlikuje 16 GB pomnilnika, poleg vmesnika Bluetooth
ima tudi vhod za slušalke. S 15,24-centimetrskim
(6-palčnim) zaslonom in majhno težo spada med bolj
priročne. Združljiv je tudi s spletno knjižnico Biblos.

 B aterija nudi 79 ur branja, velik pomnilnik, podpira

 P reprosta uporaba, nudi veliko udobja,

podporo zvočnim knjigam, ima tipke
za listanje, baterija nudi 41 ur branja,
zaslon prilagaja svetilnost različnim
delom dneva, vzdržljivo ohišje, odporno proti vodi.



veliko formatov zapisov, možnost izposoje
e-knjig v knjižnici, veliko dodatkov (igre,
povezave z Dropboxom), tipke za listanje,
odporen proti vodi, teža 160 gramov.



V
 isoka cena, ni mogoča izposoja knjig
v javnih knjižnicah.

P
 omnilnika ni mogoče nadgraditi, ni primeren za levičarje.

Kobo Libra H2O (209 €)
S 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom spada med
večje bralnike, kljub temu je še vedno priročen za uporabo. Odlikuje ga pametna osvetlitev, ki poskrbi za najbolj prijetno svetlobo v katerem koli delu dneva.

O
 dporen proti vodi, vrhunska kakovost slike, nudi
30 ur branja, možnost izposoje e-knjig
v knjižnici, podpora formatov stripov.



PocketBook Inkpad 3 Pro (275 €)
Bralnik za ljubitelje velikih zaslonov. Izstopa zaradi
22,2-centimetrskega (7,8-palčnega) zaslona, občutljivega na dotik, s čimer se uvršča med največje
tovrstne naprave, a še vedno omogoča preprosto rabo.

 V elik in kakovosten zaslon, možnost izposo-

P
 omnilnika ni mogoče nadgraditi, zaslon je občutljiv na praske, visoka cena.

je e-knjig v knjižnici, podpora formatov stripov, baterija nudi 74 ur branja, tipke za
listanje.



N
 i primeren za levičarje, visoka cena.

E-BRALNIK ALI APLIKACIJA
ZA MOBILNO NAPRAVO?

bile uporabne še za kaj drugega. Zasloni so pa so na splošno težji in manj priročni za uporačrno-beli in če nimajo vgrajene sijalke (osvetli- bo v primerjavi z bralniki.
tve), knjige v elektronski obliki ne morete brati
Ne glede na to, kateri tabor boste izbrali, sta za v temi.
Bralniki in aplikacije imajo tako pomanjkljivosti
branje vedno na voljo dve možnosti. Namenski
kot prednosti, vendar lahko preprosto povlečebralniki so lahke in priročne naprave, katerih E-knjige lahko prebirate tudi na pametnem te- te ločnice med njimi. Kdor je pravi knjižni molj
zaslon nudi enako udobno bralno izkušnjo kot lefonu ali tabličnem računalniku, če nanj name- in res veliko bere, naj poseže po bralniku, saj
besedila, natisnjena na papirju. Priljubljeno li- stite ustrezno aplikacijo. Na voljo imate barvni mu glede udobja branja aplikacije niso kos. Za
teraturo boste lahko nemoteno prebirali tudi zaslon, poleg tega niste omejeni na enega občasno branje so primernejše aplikacije, saj
na močnem soncu. Nudijo nekajtedensko ži- izmed omenjenih taborov, saj imate lahko na vam ni treba imeti pri sebi dodatne naprave.
vljenjsko dobo baterij, vse pogosteje pa tudi svoji napravi več aplikacij. Ključna pomanjkljidodatne funkcije, kot so zvočne knjige. Vendar vost: zaslon mobilne naprave ni dobro čitljiv pri
to niso univerzalne mobilne naprave, ki bi neposredni sončni svetlobi, tablični računalniki
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