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Jämäkkään teräskuoreen verhoutunut
E72 on luotettava
työkaveri.

Jämäkkä
duunikaveri
taskuun
Nokia E72 täyttää edeltäjänsä isot
saappaat mainosti. Kaikki mikä
E71-mallissa toimi, toimii uudessa
mallissa vielä paremmin.
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eilaniemen insinöörit viilasivat Nokian
tuoreinta älypuhelinta huolella, ja niinpä puhelin myöhästyi markkinamiesten lupauksista vuosineljänneksen.
Huolelliseen viilailuun oli
kuitenkin syynsä – E72 hyppäsi suuriin nokialaisiin. Sen edeltäjä E71 on yksi kaikkien aikojen
menestyneimmistä älypuhelimista, niin myyntilukemissa kuin
testiarvosanoissakin. Esimerkiksi Wired-lehti antoi sille tittelin
”iPhonen tappaja”.

K

NOKIA E72 MUISTUTTAA ulkoiselta olemukseltaan erehdyttävästi edeltäjäänsä, mikä ei ole
ollenkaan huono asia. Ei kuorta kannata muovata uusiksi vain
muovaamisen vuoksi. Puhelimessa on edelleen sama metallisen jämäkkä tuntuma ja mukavan kompakti olemus. Käyttökokemuksen kruunaa mainiosti toimiva qwerty-näppäimistö.
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telu paljastaa mallien mitättömät ulkoiset erot, kuten hieman eri järjestyksessä olevat pikanäppäimet. Näytön värit ovat
hieman piristyneet, mutta resoluutio on edelleen vaatimaton
320 x 240 pistettä.
SEN SIJAAN SISUSKALUISSA
on tapahtunut selvää edistystä.
E72:ssa on 600 megahertsin mobiilisuoritin, minkä ansiosta valikot ja pitkätkin listaukset vilistävät nöyrästi näppäinten tahdissa. Uuden mallin testaamisen
jälkeen E71 tuntuu jo jähmeältä
liikkeissään.
Tehokkaamman suorittimen
lisäksi vauhtia tuovat softaviilaukset. E72:ssa on S60-käyttöliittymän kolmas versio uudella sovelluspaketilla, mikä tuo mukanaan muun muassa suoran tuen
Microsoftin Exchange -sähköpostipalvelimelle. Oﬃce-liitetiedostot aukeavat mukana tulevalla QuickOﬃce-sovelluksella.
Selkein parannus uudessa sovelluspaketissa on toimi-

va nettiselain. Aiemmin Nokian
yrityspuhelimiin on ollut lähes
välttämätöntä ladata esimerkiksi Operan Mini-selain. Uudessa sovelluspaketissa Ovi-kauppa ja sovellusten päivitykset on
kytketty tiiviimmin osaksi käyttöliittymää.
Nokia toi Ovi-kauppaansa
tammikuun lopulla ilmaisen navigointisovelluksen kymmenien
maiden kartoilla, jonka ansiosta
E72 toimii kelvollisena navigaattorina. Muuten Oven tarjonta on
vaatimatonta verrattuna Applen
kilpailevaan App Storeen.
TÄYSIN UUTENA toiminnallisuutena E72:ssa on optinen minitasohiiri, joka on yhdistetty keskimmäiseen valinta-näppäimeen. Ajatus on hyvä, mutta
toteutus ei. MikroPC:n testeissä liian pieni ja tunnoton tasohiiri aiheutti runsaasti virhepainalluksia ja ärräpäitä. Onneksi
hiiren voi kytkeä kokonaan pois
päältä, jolloin näppäimet toimivat kuten hyväksi havaitussa
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edeltäjämallissa.
Muita uudistuksia ovat viiden
megapikselin kamera ja kiihtyvyysanturi. Näistä edellisen ansiosta Nokian yrityspuhelin napsii vihdoin multimediapuhelimiin
verrattavia digikuvia sekä tallentaa vga-tason videota. Kamerassa on kunnollinen salama, joka toimii myös taskulamppuna.
Kiihtyvyysanturi mahdollistaa
liikkeeseen perustuvien sovellusten kehittämisen puhelimelle.
Nokian puhelimia on kritisoitu erikoisesta kuulokeliitännästä, mutta E72:ssa on normaa-

li 3,5 millin plugiliitin yläreunassa. Myyntipakkauksessa tulee
mukana neljän gigatavun muistikortti, jonne mahtuu vino pino
mp3-kipaleita.
Kannattaako E71-mallin
käyttäjien sitten päivittää uusimpaan versioon? Ei välttämättä,
mutta E72 ainakin houkuttelee
uusia asiakkaita Nokian yrityssarjan pariin. Esimerkiksi entiset
iPhone-käyttäjät yllättyvät positiivisesti monen päivän akkukestosta sekä kunnollisesta näppäimistöstä.
TUOMAS HÄMÄLÄINEN

Nokia E72
★★★★
Valmistaja: Nokia, www.nokia.ﬁ |
Täyttää isotkin
Ominaisuudet: 2,4 tuuman qvga-näyttö (320
saappaat.
x 240 pikseliä), hsdpa (max 10,2 Mbit/s tiedonsiirtonopeus), wlan, Bluetooth 2.0, a-gps-paikannus, 3,5 mm kuulokeliitäntä, 5 megapikselin kamera, 250 Mt sisäistä muistia ja 4 Gt -muistikortti (max 16 Gt), optinen
tasohiiri | Mitat: 114 x 58 x 10 mm, paino 128 g | Hinta: 430 euroa

Kaikki musiikki
yhteen tuuttiin
Nokia Home Music on kelloradio, joka
hanskaa fm-lähetysten lisäksi nettiradiot, podcastit sekä musiikkitiedostot
tietokoneelta, kännykästä tai mp3soittimesta.
okia otti Home Music -laitteellaan ison
harppauksen pois
mobiilista, jopa hieman kummaan suuntaan.
Home Music on ulkomuodoltaan tyylikäs radio. Valkoinen kuori ja pyöristetyt kulmat
antavat sille pehmeän ulkonäön, vaikka kyseessä on kookas
mötikkä.
Nokian radio taipuu paljon
muuhunkin kuin perinteisiin fmlähetyksiin. Internetiin ja tietokoneeseen soittimen saa liitettyä
lähiverkon kautta joko langattomasti tai kaapelilla. Kännykän
ja mp3-soittimen siihen saa liitettyä joko 3,5 millin plugilla tai
usb-johdolla. Bluetooth-tukea
soittimessa ei ole, mikä on hie-
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man outoa valmistajan taustat
huomioonottaen.
INTERNETYHTEYS ON Home Musicin terävin syömähammas. Sen ansiosta onnistuu niin
nettiradioiden kuin podcastienkin kuuntelu. Nettiradioiden valikoima on sen verran laaja, että
mieluisa kanava löytyy pakostikin – jopa vahingossa.
Tietokoneen tai mp3-soittimen musiikkikirjastojen selaaminen Home Musicin käyttöliittymällä on kankeaa. Pienempään kirjastoon laitteen käyttöliittymä vielä taipuu. Myös
pyöriteltävät valitsimet etupaneelissa sopivat huonosti valikkojen selaamiseen. Kaukosäädin
on siinä parempi.

Nettiradioita soittava kelloradio ei yllättäen tue ollenkaan
Nokian omaa musiikkikauppaa.
Home Musicissa ei ole sisäistä muistia musiikille, joten Nokian musiikkikauppaa ei pysty
hyödyntämään.
HOME MUSIC SOI miellyttävästi. Tavallisen käyttäjän korvaan
äänenlaatu on hyvä. Liitännätkin soittimen takana ovat oivalla mallilla. Hiﬁstelijä voi kytkeä
soittimen optisella johdolla kotistereoihinsa.
Nokia Music Home täyttää
lähes kaikki vaatimukset, mitä yöpöydän kelloradiolta tai
työhuoneen radiolta voi vaatia. Mutta sitten iskee tenkkapoo.
300 euroa on suolainen hinta
kilpailtaessa muutaman kympin
kelloradioiden kanssa.
Hinta ei ole Home Musicin ainoa kompastuskivi. Ainakin testikappale osoittautui epävakaaksi. Nettiradion kuuntelu katkesi
toistuvasti laitteen tilttaamiseen
ja uudelleenkäynnistymiseen.
Virrat myös menivät itsestään
päälle satunnaisesti, musiikki ei
sentään ruvennut pauhaamaan.
KOLMELLA SADALLA eurolla

käteen jää siis mukavan näköinen radio, joka taipuu myös podcasteihin, nettiradioihin ja tietokoneen mp3-arkistoihin. Rahalle toivoisi kuitenkin enemmän
vastinetta.
Jos kerran käytössä on nettiyhteys, niin miksei Home Music
voisi hyödyntää verkon musiikkipalveluita? Spotifyn ja Last.fm:n
kaltaisten verkkopalveluiden toimiminen nostaisi nokialaisen jo
aivan uudelle tasolle. Eikä uusien palveluiden lisäämisen luulisi
olevan suuri ongelma, sillä Home Music osaa jo nyt päivittää itsensä nettiyhteyden kautta.
Kaiken kaikkiaan Nokia Home Musicin läsnäoloon tottuu
ja siihen kiintyy yllättävän paljon. Haluamansa nettiradion saa
päälle muutaman napin painalluksella, ilman että täytyisi odotella tietokoneen käynnistymistä.
Jos epävakaus oli vain testikappaleen vaiva ja laitteen hinta
olisi kohtuullisempi, niin Home
Music olisi pakkohankinta jokaiselle tietokoneestaan kodin mediakeskusta rakentavalle.
TEKSTI JA KUVA: MIKKO PIIROINEN

Nokia Home Music
★★★ ★
Valmistaja: Nokia, www.nokia.ﬁ | OminaisuuValkoinen kelloradio ja
det: Radio internetyhteydellä, lcd-värinäyttö,
vähän muutakin.
10 watin sisäinen kaiutin (60 Hz–20 kHz), kaukosäädin. | Toistaa: Fm- ja nettiradiokanavia,
podcasteja ja musiikkia verkosta, matkapuhelimista ja tietokoneista. | Liitännät: 3,5 mm:n
kuuloke- ja tuloliitäntä, RJ-45 -lähiverkko, SPDIF -optinen lähtö, RCA-lähtö
sekä usb | Mitat: 281 mm x 130 mm x 162 mm | Hinta: 299 euroa.
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