
N O V E  N A P R A V E

3912.13   I        I

različice tablice iPad, ki jo je Apple splavil 
pred tremi leti (res, dejansko so minila le tri 
leta!) in je obrnila na glavo celotno računal-
niško sfero in povzročila paniko med kon-
kurenti, je iPad Air lep evolucijski korak, ki 
združuje najlepše lastnosti tablice iPad 4 in 
iPad Mini ter hkrati pušča prostor za izbolj-
šave.

A to ne pomeni, da mu do najboljše tabli-
ce na svetu, ki bo ustavila čas in razvoj na 
tem področju, ne manjkajo določene stvari. 
Nekatere so logične in posledica kompro-
misov med mobilnostjo, življenjsko dobo 
baterije in funkcionalnostjo, druge so bolj 
kot ne kaprica razvijalcev. 
01 Ena od kritik s strani serviserjev sple-
tnega mesta iFixit, ki ocenjujejo enostavno 
popravila različnih elektronskih naprav, je 
to, da je iPad Air skorajda nepopravljiv. To 
resda ne pomeni, da vam ga pooblaščeni 
serviserji v skladu z garancijskimi pogoji ne 
bodo zamenjali za nov izdelek, a kot je že v 
navadi pri Applovih izdelkih, ga sami doma 
skorajda ne boste mogli poservisirati. Se 
strinjamo, gre bolj za kaprico kot kritiko, ki 
bi vas odvrnila od nakupa. 
02 Druga kritika se nanaša na možnost po-
vezljivosti, saj iPad Air trenutno podpira »le« 
protokol 802.11n, že zdaj pa bi lahko dodal 
podporo protokolu 802.11ac, ki šele prihaja 
na trg. Spet je to stvar, ki je navaden upo-
rabnik ne bo opazil, saj pri dveh antenah in 
najvišji teoretično mogoči hitrosti povezave 
300 Mb/s motenj pri uporabi spleta ni bilo. 
03 Tretja pomanjkljivost se nanaša na 
»manjkajoči« bralnik prstnih odtisov in teh-
nologijo Touch ID, ki bi bila umeščena na 
mesto tipke Domov. No, mi je sicer nismo 
pogrešali, tudi zaradi nedavne afere NSA 
in zbiranja osebnih ter drugih podatkov s 

strani varnostnih agencij, ki so jim pomaga-
la tudi podjetja, kot je Apple. 
04 Četrto smo že omenili – kompromisi pri 
zvoku, ki ne ponuja dokončnega odgovora 
na vprašanje polne televizorske kakovosti. A 
kot rečeno – tablice zelo verjetno ne kupu-
jete zato, da se boste končno lahko znebili 
televizorja s prostorskimi zvočniki.
05 In še zadnja, potencialno problematič-
na stvar – še vedno je tu le en gigabajt po-
mnilnika, kar se zna v prihodnosti izkazati 
za problem pri zahtevnejših aplikacijah, ki 
bodo skušale izžeti zadnji atom moči proce-
sorja in grafične kartice te tablice. 

Pod črto
Morda se bo komu zdelo čudno, a tablico 

iPad Air lahko hkrati močno priporočimo, 
odsvetujemo in podamo nevtralno mne-
nje. Razlog je preprost – kakovost strojne 
in programske opreme v zadnjih različicah 
izdelkov različnih izdelovalcev je dovolj vi-
soka, da povprečni uporabnik, ki so mu ti 
izdelki namenjeni, mirno izbira – brez sla-
be vesti, da pri konkurenci zamuja kaj hudo 
pomembnega. 

Odločilne prednosti tako niso več na stra-
ni strojne in programske opreme, temveč 
v naboru vsebin, ki jih za posamezno plat-
formo lahko dobimo na trgu. Tako končno 

vstopamo na področje, kjer se bodo upo-
rabniki odločali na podlagi ponudbe vsebin 
platform in ne na podlagi številk in statistik, 
ki brez vsebin in scenarijev uporabnosti ne 
pomenijo veliko. 

Tako se boste morali vprašati, kaj je za 
vas osebno odločilna prednost pri nakupu 
tablice. Je to sorazmerna odprtost opera-
cijskega sistema? Tu zmaga Android. Boljša 
povezanost z ekosistemom vsebin? Še ve-
dno vodi Apple. Daljša avtonomija bateri-
je? Tudi Apple. Z nekaterimi novostmi sicer 
preseneča tudi Google/Android – podpora 
več uporabnikom je za tiste, ki k tablicam 
pripuščamo tudi otroke,  zlata vredna. Ka-
korkoli že – trg bo v prihodnosti le še boga-
tejši z različnimi izdelki, tako da bo končna 
odločitev vedno bolj na strani uporabnika, 
ki mu ne bo treba sklepati kompromisov.  

Vrhunska tablica.
Kdo: www.apple.com
Kje: www.epl.si

✓ Hitrost, tanka in lahka tablica, odlična avtonomija, 
odličen operacijski sistem iOS 7.

✗ Zvočniki bi lahko bili boljši, zadovoljni uporabnik 
prejšnjih različic nima razloga za nadgradnjo.

Apple iPad Air

Hitrost in trajnost
iPad Air je hiter, zelo hiter! Delo z njim je gladko in tekoče, pa vendar, kako se to izrazi v 
številkah? Preizkusili smo ga s testnima programoma Geekbench 3 in Browsermark, ki smo 
ju v prejšnji številki uporabili za hitrostne meritve telefonov. Napredek pri iPad Airu je več kot 
očiten, saj so zaradi novega dvojedrnega procesorja A7, ki je nadomestil starejši A6x v njego-
vem predhodniku, hitrosti tudi do dvakrat višje kot pri konkurenci (ki je tudi dvojedrna). Tudi 
grafični del procesorja se v akciji izkaže kot najhitrejši od trojice.

Opomba: več je bolje

Ena ključnih lastnosti sleher-
ne prenosne elektronske na-
prave je zagotovo življenjska 
doba akumulatorja, ki nam 
omogoča uporabo naprave 
na terenu. In prav tu so se 
in se bodo še lomila kopja o 
najboljšem izdelku, saj konec koncev procesorska moč, kristalna slika in drugi dodatki nič ne 
pomagajo, če se na koncu izkaže, da je zabave konec po dveh urah rabe. 
Izkaže se, da so si na tem področju trije konkurenti dokaj podobni, čeprav boste pri Nexusu 10 
najhitreje začeli iskati vtičnico. Pri zmerni dnevni rabi smo pri vseh treh ocenili približno enako 
dolžino trajanja akumulatorja, čeprav je seveda razumljivo, da povezanost v splet, poganjanje 
grafično zahtevnejših aplikacij oziroma dolgotrajna raba hitreje porabljajo dragoceno elektriko. 

Geekbench 3 Browsermark

eno jedro več jeder

Apple iPad Air 1482 2697 3636

Apple iPad 4 772 1408 2468

Nexus 10 876 1523 2610

 zmogljivost baterije 
(mAH)

deklarirani čas rabe

Apple iPad Air 8827 11 ur

Apple iPad 4 11.560 10 ur

Samsung Nexus 10 9000 9 ur

Statusni meni, pri katerem so se pri 
Applu zgledovali po Androidu, je bolj 
koristen na telefonih kot na tablicah, 
po novem pa je delno prozoren.




