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Review: Foscam R2D indoor camera
Techzine Reviews - Sat, 04/13/2019 - 10:15
De Foscam R2D is de opvolger van de eerder door Techzine geteste Foscam R2 indoor camera.
Deze R2 heeft destijds een prima indruk op de redactie achtergelaten en met de introductie van
deze nieuwe R2D zijn we benieuwd of Foscam kwaliteit en functionaliteit bij deze R2D nog verder
heeft kunnen verhogen. De markt voor surveillance […]
Categories: ICT

Huawei P30 Pro review: de ultieme camerasmartphone
Techzine Reviews - Thu, 04/11/2019 - 09:38
We schreven het al in onze eerste indruk: de Huawei P30 Pro is meer camera dan smartphone. Een
grondige testperiode van twee weken later blijft die camera ons nog steeds verbazen. Wie de beste
camera-ervaring in een telefoon wil, kan niet om de P30 Pro heen. Voor we daar evenwel op ingaan,
staan we kort […]
Categories: ICT

Review: Philips Brilliance 499P9H UltraWide monitor
Techzine Reviews - Sat, 04/06/2019 - 11:30
Voor diegene die veel online of met meerdere vensters werkt, zijn meerdere monitors beslist geen
overbodige luxe. Wanneer je met een laptop werkt, zoals veel IT’ers doen, is het doorgaans behelpen
met het scherm van de laptop en een extra 27-inch scherm. Hoewel we hiermee uitstekend in onze
nopjes zijn, kijken wij redactieslaven verlekkerd naar […]
Categories: ICT

Microsoft Surface Laptop 2 review: topper met één achilleshiel
Techzine Reviews - Fri, 04/05/2019 - 13:42
In 2017 sloeg Microsoft de nagel op de kop met de Surface Laptop. De basis was briljant en
degelijk, ideaal voor de opvolger om een homerun te slaan. Helaas maakt Microsoft in zijn
koppigheid een spijtige beslissing waardoor we net niet de perfecte laptop in handen hebben. De
originele Surface Laptop sloeg in 2017 in […]
Categories: ICT

Review: Foscam FI9912P Security Camera
Techzine Reviews - Sat, 03/23/2019 - 10:30
De laatste jaren doen installateurs van security camera’s goede zaken in Nederland. De aanleg van
een goed werkend camerasysteem blijkt echter prijzig. Techzine onderzoekt of je zelf ook een
effectief camerasysteem kunt aanleggen en benadert hiervoor de importeur van Foscam. De
camera’s van Foscam lijken op papier een prima keuze, maar hoe presteren deze in […]
Categories: ICT

LG 32UL950 review: heel specifieke Thunderbolt 3-monitor
Techzine Reviews - Wed, 03/20/2019 - 08:35
Een 32 inch 4K-monitor die HDR ondersteunt en Thunderbolt 3 aan boord heeft, is heel zeldzaam.
LG levert met de 32UL950 een monitor af voor een heel specifieke niche. Het bevat alles wat we
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willen, maar tegelijk is er toch plaats voor een klein beetje hoofdpijn. Van zodra je de LG 32UL950
(1.299 euro) voor […]
Categories: ICT

Review: Philips Brilliance B-line 241B IPS-Monitor
Techzine Reviews - Sat, 03/16/2019 - 10:30
Techzine ontving een zeer gunstig geprijsde 24-inch IPS monitor op de redactie, de Philips Brilliance
241B. Wij vinden het altijd fijn als we weer eens een product van Nederlandse bodem onder ogen
krijgen. Maar hoeveel monitor mogen we anno 2019 verwachten voor nog geen 160 euro? Begin
2019 pronkt er weer eens een monitor met […]
Categories: ICT

Samsung Galaxy S10+ review: compromisloze blauwdruk
Techzine Reviews - Sat, 03/09/2019 - 10:07
Zoals elk jaar presenteert Samsung een nieuw Galaxy S-toestel. Vorig jaar waren we beperkt onder
de indruk, een gevoel dat we nu opnieuw hebben. Kan ook niet anders, de grote revoluties binnen
smartphoneland zijn al een tijdje voorbij. Dus blijft er nog maar één vraag over: is de Samsung
Galaxy S10+ nu het allerbeste wat […]
Categories: ICT

Three Pillars for a Strong Federal Privacy Standard
BSA TechPost - Wed, 02/27/2019 - 21:31
Today, I testified before the Senate Committee on Commerce Science, and Transportation on policy
principles for a federal data privacy framework in the United States. The hearing examined what
Congress should do to address risks to consumers and how to implement data privacy protections for
all Americans. There is no denying that the American people’s … Read More >>
Categories: ICT

Twee maanden met de Huawei Mate 20 – indrukwekkend broertje van de Pro
Techzine Reviews - Sat, 02/23/2019 - 10:00
Huawei profileert zich steeds meer als een smartphonemerk dat naast betaalbare toestellen ook
dure high-end modellen op de markt brengt. Ieder half jaar verschijnt er een smartphone uit die
laatste categorie, onder de P- en Mate-naam. De recentste high-end smartphones zijn de Huawei
Mate 20 en Huawei Mate 20 Pro. Eerder recenseerden we uitgebreid de […]
Categories: ICT

Preview: Samsung Galaxy S10 alles behalve een jubileumeditie
Techzine Reviews - Wed, 02/20/2019 - 21:30
We waren eerder deze week bij Samsung Benelux te gast om naar de nieuwe Galaxy S10-modellen
te kijken. Voor degene die zich afvraagt of het Zuid-Koreaanse bedrijf een beetje zijn best heeft
gedaan om een mooie jubileumeditie te maken, het antwoord is nee. Wel komen ze met een speciale
limited edition in de Benelux voor […]
Categories: ICT

BSA’s Special 301 Submission Highlights the Need for Improved Digital Trade and
Innovation Policies in 11 Trading Partners
BSA TechPost - Thu, 02/14/2019 - 21:46
On February 7, 2019, BSA | The Software Alliance submitted comments to the Office of the US
Trade Representative (USTR) to inform the agency’s annual Special 301 review – highlighting
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countries that deny adequate and effective protection of intellectual property rights (IPR) and fair
and equitable market access to US companies that rely on IPR. … Read More >>
Categories: ICT

US-UK Consultations Must Not Neglect Digital Trade
BSA TechPost - Tue, 01/29/2019 - 21:41
At the Office of the US Trade Representative (USTR) today, I testified on the need to include strong
digital trade provisions in a United States-United Kingdom agreement.
Categories: ICT

Nokia 8.1 review: stijlvolle alleskunner scoort punten
Techzine Reviews - Sat, 01/26/2019 - 09:36
Nu het Nokia-merk dankzij HMD Global weer voet aan grond heeft gezet in de smartphonewereld, is
het tijd om door te duwen. De Nokia 8.1 is enigszins de opvolger van de Nokia 8, maar tegelijk ook
niet helemaal. Het is geen vlaggenschip, maar een mid-range smartphone. Wie een vlaggenschip
verwacht, moeten we dus teleurstellen. De […]
Categories: ICT

Nokia 8.1 review: stijlvolle alleskunner scoort punten
Techzine Reviews - Sat, 01/26/2019 - 09:36
Nu het Nokia-merk dankzij HMD Global weer voet aan grond heeft gezet in de smartphonewereld, is
het tijd om door te duwen. De Nokia 8.1 is enigszins de opvolger van de Nokia 8, maar tegelijk ook
niet helemaal. Het is geen vlaggenschip, maar een mid-range smartphone. Wie een vlaggenschip
verwacht, moeten we dus teleurstellen. De […]
Categories: ICT

LG V40 ThinQ review: mosterd na de maaltijd
Techzine Reviews - Wed, 01/23/2019 - 09:14
LG heeft er enkele magere jaren opzitten in de smartphonemarkt, maar blijft onverminderd werken
aan een comeback. De LG V40 ThinQ is het laatste wapenfeit van de fabrikant en heeft op papier
alles in huis om wat verloren marktaandeel terug te winnen. Helaas voor LG heeft het verleden al
vaker aangetoond dat enkel een goed […]
Categories: ICT

Review: EZVIZ DP1 Smart Door Viewer
Techzine Reviews - Sat, 01/12/2019 - 11:00
Op de redactie van Techzine ontvangen we bij verrassing de DP1 deurbel van EZVIZ. Deze prachtig
vormgegeven deurbel wordt ons aangeprezen als ‘slimme draadloze deurspion’. Nu is de
concurrentie sterk en EZVIZ moet wel een hele goede propositie hebben om met deze DP1 een voet
tussen de deur te krijgen. Lukt het deze nieuwkomer om […]
Categories: ICT

AVM FRITZ!Box 6890 LTE review: nooit meer zonder internet
Techzine Reviews - Fri, 01/11/2019 - 14:28
Wie vandaag een router koopt, is afhankelijk van zijn internetprovider of er wel of geen
internetverbinding is. Wanneer het signaal wegvalt, snelt iedereen naar zijn telefoon om een hotspot
in te schakelen. AVM maakt dat overbodig met een geïntegreerde LTE-router als back-up. De AVM
FRITZ!Box 6890 LTE (349 euro incl. BTW) ziet er op het […]
Categories: ICT
www.AbitMORE.be
Copyright © 2000 - 2018 AbitMORE bvba - All rights reserved.

Page 3 of 4

ICT - Hardware en software
Published on AbitMORE.be (http://www.abitmore.be)

Review: Apple iPhone XR – De slimmere keuze?
Techzine Reviews - Sat, 01/05/2019 - 11:00
Apple rekt de grens van wat een smartphone moet kosten steeds verder op: voor de iPhone XS en
de iPhone XS Max (lees ook eens de XS Max review) betaal je ruim 1000 euro voor de
respectievelijke instapmodellen. Maar niet iedereen wil zoveel geld neerleggen voor zijn smartphone.
Natuurlijk is Apple niet gek en biedt […]
Categories: ICT

Netgear Insight review – hoe ziet de toekomst van Netgear eruit?
Techzine Reviews - Fri, 12/28/2018 - 16:45
We hebben hier op Techzine al het nodige geschreven over het Insight-platform van Netgear. Zo
reviewden we al de WAC510, het eerste access point dat hiermee beheerd kon worden. Je kon
tevens lezen dat Insight volgens Netgear CEO Patrick Lo een van de pijlers is waarop Netgear de
toekomst gaat bouwen. Dit kwam wederom naar […]
Categories: ICT
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