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Lätt tillplattade men mobila

STOCKHOLM

Platta, tunna, smala, små och
lätta. Det är kraven som ställs på
prylarna som ska passa vår nya
mobila livsstil.
Platt-tv, surfplatta och kompakt systemkamera. Det är en
ny typ av prylar som vi lärt känna först under senare år. Och
det är ingen tillfällighet.
– Vi lever ett mer mobilt liv i
dag än förr. Vi befinner oss på
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fler platser och reser mer på alla
sätt. Då ökar också behovet av
att ha lätta och små saker eftersom man ska bära dem med sig,
säger Niklas Wolkert, digital designstrateg på Ergonomidesign.

Lite plats

Ibland får platt ersätta liten.
Som med mobilerna. Under
00-talets första hälft blev mobiltelefonerna allt mindre, ibland
så små att folk med stora fingrar

inte kunde trycka på knapparna. Men sedan kom de smarta
mobilerna med större skärmar. Mobilerna blev den där
allt-i-allo-prylen som vi har för
att ringa, sms:a, mejla, se film,
kolla Facebook och twittra med.
– Eftersom vi behöver stora
skärmar för att göra det, handlade det i stället om att göra mobilen så platt som möjligt. Vi vill
ju ha med mobilen överallt, då
blir det viktigt att den inte tar

för mycket plats.

Smart yta

En del prylar blir smala av andra orsaker, som de allt plattare
tv-skärmarna.
– Där ser vi trenden att allt
mer efterlikna en smart yta,
som till exempel surfplattor.
Det är inte längre viktigt att visa
att man har en tv, den ska tvärtom synas så lite som möjligt, säger Wolkert.

tunna typer
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Air-tvilling
från Asus

Mindre än kreditkort
NIKON COOLPIX S01. Nikons nya minikamera är inte
bara tunn, den är superliten över huvud taget - faktiskt mindre än ett kreditkort. Trots formatet har
den en sensor på 10 megapixlar och en zoom 29-87
millimeter. Batteri och minne är inbyggt, minnet
ska klara att lagra 3 000 bilder. Laddar gör man
med usb-sladd.

Plattaste plattan
TOSHIBA AT200. För en surfplatta gäller det att vara just platt, och i
kampen om att höja sig allra minst leder just ny Toshiba med sin
nya AT200. Den är bara 7,7 millimeter tjock, tvåan Samsung Galaxy
Tab 7.7 är nästan 0,2 millimeter tjockare (det låter kanske inte mycket,
men skillnaden känns). Tyvärr har plattan inte fått de allra finaste omdömena, så möjligen ska man nöja sig med en något tjockare platta trots allt.
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ASUS ZENBOOK. Som så många andra gånger började
det med en pryl från Apple. Supertunna Macbook
Air i borstat stål har fått många efterföljare, och
frågan är om inte Asus överträffar förlagan med
sin supertunna och superlätta Zenbook. Har stark
och snabb processor, går från viloläge till full fart
på två sekunder och har två veckors standbytid.
Dessutom har den bra ljud för att vara så tunn.

En halv
centimeter
RAPOO E9080. Mycket
tunnare och smalare än så
här blir inte trådlösa tangentbord som
fungerar både till både PC och Mac. Tangentbordets undersida är gjort i rostfritt
stål som är 4 millimeter tjockt. Räknat med
tangenternas upphöjning är den totala
tjockleken drygt en halv centimeter. Tangentbordet har snabb trådlös överföring,
ungefär tio meters räckvidd och nio månaders batteritid.

– Men det är inte alltid drivkraften kommer från konsumenterna heller. Ofta är konkurrensen knivskarp mellan
tillverkarna och marginalerna
små. Då gäller det att hitta något som gör att man särskiljer
sig och kan ta lite extra betalt.
Att då ha tunnaste tv:n kan vara
en sådan sak.

Nytt på surfsidan
MICROSOFT SURFACE TABLET. När Microsoft
släppte sitt nya
operativsystem
Windows 8 passade
man också på att släppa en egen
surfplatta. Den finns i två tjocklekar, en för en
enklare version av Windows 8 på 9,3 millimeter,
och en för Windows 8 pro som är 13,5 millimeter.
Tangentbordet är bara 3 millimeter tjockt. I skrivande stund kan man bara förbeställa Surface hos
Microsoft, och det är oklart om och när den kommer med svenskt tangentbord.
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