Milyen tabletet vegyek?
Sziasztok
Ezt a leírást nem azért készítem hogy elmondjam milyen jó is tableten képregényt olvasni (nagyon)
hanem segítségnek szánom azoknak akik már eldöntötték a vásárlást csak nem tudják a hatalmas
kínálatból milyet válasszanak. Általában a tablet tesztekben sokmindenre kitérnek, kamera,
processzor, milyen gyorsan tölti be a weboldalakat stb de képregényes szemszögből nem találtam
magyar ismertetőt, sőt én nem is konkrét típust akarok tesztelni hanem általánosságban arról
beszélni hogy ezt és ezt vegyétek figyelembe. Természetesen majd leírom hogy én milyen tabletet
használok és hogy miért, de vegyétek figyelembe hogy én nem hivatalos tesztelő vagyok aki már
használt 200 féle tabletet, én csak leírom hogy amit én használok az nekem tetszik és hogy miért
tartom jónak. Illetve én androidos vagyok, az iPad-ekben nem vagyok otthon, annyit tudok róluk
hogy baromi drágák, úgyhogy többek között ezért sem térek ki rájuk. 
Kijelző méret
A legelső dolog ami eszébe jut az embernek hogy mégis mekkora kijelző az amin már jó képregény
olvasni. Nekem az első tabletem 7”-os volt, a második tabletem pedig 10,1”-os.

7”-os
Több oka is van hogy miért ezt a méretet választottam régebben első tabletnek. A legfontosabb ok az
ára volt, nem voltam igazán lehetős és ez a méret az olcsóbbak közé tartozott, ahogy ma is. Viszont
kb 5 évig használtam és meg voltam vele elégedve, ugyan egy oldalhoz kicsi a kijelzője de ha
vízszintesen, görgetős módon olvasunk vele akkor teljesen használható csak ugye macerásabb a
használata, nem csak lapozni kell hanem egy oldalon belül is tapizni kell a kijelzőt. Egyedül a kisebb
zsebkönyveket lehet állítva olvasni.

Tehát akinek nincs pénze nagyobb/drágább készülékre az ha kompromisszumokkal is de tudja
használni a készülékét. Ennek ellenére ma már hogy nagyobbat használok nem tudnám megszokni
ezt a méretet de csak azért mert hozzászoktam a jóhoz.
10,1”
Ez a kijelző méret talán a leg elterjedtebb ha nagyobb tabletekben gondolkozunk. Egy ismerősömnek
volt ilyen méretű táblagépe amit kipróbáltam és teljesen olvasható volt rajta még az A4-es méretű
képregény is tehát a méret számomra adott volt.

Ezután jött a keresgélés és mint mondottam az elején én képregényes szemmel néztem, tehát nem
érdekelt milyen felbontású a kamera, stb. Na és itt jön az hogy nem akarok konkrét készüléket
ajánlani csak leírom hogy nekem miért van az ami, milyen szempontokat néztem. Mivel a kijelző
méretét eldöntöttem következett a felbontás. Őszintén szólva nem vettem észre őrületes
különbségeket a betűk olvashatóságánál de nagyobb felbontásnál a rajzok (amik eléggé fontosak egy
képregénynél) szebbek. Épp ezért FHD felbontás körül kerestem és találtam egy olyat ami nem 16:9 1920x1080-as hanem 16:10 - 1920x1200-as. Mivel a képregények sem 16:9-es képarányúak hanem
~16:11-esek, esetleg 4:3-asok ezért minél közelebb vagyunk ehhez az arányhoz annál jobban kitölti a
kijelzőt egy-egy oldal. Nincs nagy jelentősége pusztán szebb ha nincs alatt- felette üres rész

.

Tájolás
Mivel a nagyobb tabletek általában fekvőek, vagyis a hosszabb oldalukon vannak a kezelő gombok,
filmnézéshez, netezéshez valóban praktikusabb csakhogy én képregényes vagyok.

A képeken látszódik hogy az enyém olyan mint egy nagy telefon, direkt álló kivitel, számomra sokkal
kényelmesebb mivel 99%-ban álva használom és ellentétben az előbbi 7”-osommal itt nem
mozognak a kijelzővel a fő gombok hanem fix helyen vannak.

A kijelző méreténél azt is érdemes lehet figyelni hogy a fix gombos nem vesz el helyet a kijelzőből!

Betekintési szög, színek
Azt hinné az ember hogy úgyis szemböl nézi a kijelzőt ezért nincs akkora jelentősége mintha két
ember filmet nézne rajta két különböző szögből, én is beleestem ebbe a hibába a 7”-osnál. Amikor
itthon ülök és szemből nézem valóban semmi gond, de amikor utazás közben olvasok és kicsit
fordítanom kell a kijelzőn mert a fényerő miatt hiába olvasható ha a szemembe tükrözi vissza a napot
amitől semmit se látok akkor már van gond. Illetve én esténként úgy szoktam olvasni hogy fekszek az
oldalamon és mellettem van a tablet. (erre a tok résznél még kitérek) Ott is ugyebár nem szemből
olvasom ezért megint csak nem mindegy a betekintési szög. A színekről pedig itt egy összehasonlító
kép.

Nem ismerem az összes kijelzőt (az elején írtam is hogy nem hivatalos tesztelő vagyok) csak azt
tudom hogy az enyémnek annyira szép színei vannak hogy sírok örömömben... 
Szoftverek
Nos, ez egy olyan dolog amiben nem tudok igazi tanácsot adni, vannak kimondottan képregény
olvasó alkalmazások szép dizájnnal, sőt vannak olyan képregények amiket csak ilyen alkalmazással
lehet letölteni de én egy sima képnézegetőt használok galéria nézettel. Természetesen ez csak arra az
esetre vonatkozik ha nem online olvastok képregényt hanem hozzám hasonlóan letöltitek őket
például jpg formátumban.

Tok
Ha kiválasztottuk a tabletünket célszerű tokot is választani, ennél igyekeztem a leg praktikusabbat
kiválasztani, természetesen leírom hogy mit miért. A legalapabb tablet tok lényegében egy „zacskó”
amiben benne van a készülék, ha használni akarom kiveszem.

Én nem szeretem magát a készüléket fogni, valahogy nem az igazi a fogása, letámasztani sem lehett
tokkal együtt, szóval nem ajánlom. Ezután a leg általánosabb tablet tok ami kinyílik mint egy
könyvecske, amennyire láttam az összeset le lehet támasztani különböző szögekben pl filmnézéshez.

Ezeknek létezik egy mappatok elnevezésű fajtálya ami e-olvasó tokra emlékeztet, személy szerint
jobban is tetszik hogy egy könyv érzetet ad az egésznek, hátránya hogy egy fix szögben lehet csak
kitámasztani de ez ugye nem annyira fontos képregényes szemszögből.

Viszont, most jön az amilyet én választottam, ez 360-ban elforgatható. Teljes védelmet nyújt, gumis
záródású, többféle szögben letámasztható (tehát tudja azt amit a legtöbb tok) és itt jön a fő
szempont ami miatt ezt választottam. Ugyebár írtam a betekintési szögnél hogy esténként az
oldalamon fekszek mellettem pedig a tablet. Hiába a jó betekintési szög, kényelmesebb és jobb
olvasni ha kicsit meg van döntve a készülék, ezt régebben alápolcolással oldottam meg de ahogy
mozogtam elcsúszkált meg ilyenek, azonban ezzel a tokkal nem csak a hosszabb oldalán lehet
letámasztani filmnézéshez hanem elforgatva a rövidebbik oldalánál is! Nos, ez egy olyan feature amit
csak az ilyen 360-os tokkal lehet megcsinálni úgyhogy nem is kérdéses hogy képregényesként ezt
ajánlom mindenkinek.

Konklúzió
Mivel jpg nézegetésről beszéltünk nem tértem ki teljesítménybeli kérdésekre ugyanis nincs szükség jó
grafikus csippre, jó processzorra és sok memóriára de ha másra is szeretnétek használni a tabletet
(én is millió másra használom) akkor sem kell aggódnotok ugyanis kis kijelzős tabletből létezik gyenge
és erős hardverű, nagy kijelzősbe pedig általában már a hardver is jó. Ennek talán annyi jelentősége
van hogy felesleges több száz ezer forintot kiadni egy készülékért ha képregényt akarunk olvasni
rajta, viszont a jobb betekintési szögért már érdemes az 5K-val drágábbat választani.
Remélem hasznosnak találtátok ezt a kis ismertetőt, ha kérdésetek van írjátok meg kommentben. 

