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Review: Acer Chromebook Vero 514 – meer dan milieuvriendelijk [2]
Wed, 12/07/2022 - 08:30
De Acer Chromebook Vero 514 is sinds november verkrijgbaar in Nederland. Het model staat in het
teken van duurzaamheid. Acer werkt met gerecycled plastic om de voetafdruk te verminderen. De
behuizing is eenvoudig open te schroeven om onderdelen te upgraden. Met een 12th Gen Intel CPU
en tot 16GB memory bevindt de Chromebook zich in […]
Categories: ICT [3]

iPhone 14 & 14 Pro review: het gat wordt groter [4]
Sat, 11/26/2022 - 12:00
Voor ons liggen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro, twee nieuwe modellen uit de 2022 line-up van
Apple. Vorig jaar concludeerden we nog dat je best een jaartje kon overslaan; hoe zit het nu? Zijn
deze twee modellen hun (fors gestegen) prijskaartje waard? Allereerst valt op dat Apple dit jaar de
line-up heeft […]
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EnGenius Cloud review: gemak en kracht van netwerkbeheer in de cloud [5]
Thu, 11/10/2022 - 08:30
Cloud heeft de toekomst als het gaat om het uitrollen en beheren van zakelijke
netwerkomgevingen. Dat heeft EnGenius jaren geleden ook ingezien. EnGenius Cloud is inmiddels
een volwassen dienst, die er volgens EnGenius zelf op gericht is om mee te groeien en te bewegen
met je organisatie. Wij doken eens wat dieper in deze omgeving. […]
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Review: Poly Studio P21 – compacte en complete thuiswerkmonitor [6]
Mon, 11/07/2022 - 08:30
Poly wil met de Studio P21 een alles-in-een thuiswerk display leveren. Wij gingen er een tijdje mee
aan de slag om te ervaren of dit gelukt is. Het hybride werken brengt de nodige uitdagingen met
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zich mee. Een van de voornaamste is dat medewerkers voorzien moeten worden met goede
apparatuur om virtuele meetings mee te […]
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Review: Logitech Zone Vibe 100, conferencing headset voor thuiswerk [7]
Fri, 10/21/2022 - 17:01
In september maakte Logitech een nieuwe headset bekend die is gericht op hybride werken. De
Zone Vibe 100 heeft een adviesprijs van 120 euro (incl. BTW). Volgens Logitech kunnen
medewerkers het model urenlang zonder ongemak gebruiken voor heldere videoconferences en
telefoongesprekken. In de afgelopen weken nam Techzine de proef op de som. We toetsten de […]
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In september maakte Logitech een nieuwe headset voor hybride medewerkers bekend. De Zone
Vibe 100 heeft een retailprijs van 120 euro. Volgens Logitech kunnen medewerkers het model
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