Fiksumpi mustekynä
NEO SMARTPEN N2 on joukkorahoituksella toteutettu älykynä, joka taltioi muistiinpanot
samalla sekä paperille että digimuotoon.
Kädessä N2 tuntuu perinteiseltä mustekynältä. Kirjoitustuntuma on hyvä, eikä kynä
lipeä otteesta. Metallinen ulkokuori on tyylikkäästi viimeistelty, ja vain pieni ledivalo
paljastaa, että kädessä on ikiaikaisen kirjoitusvälineen steroidipumpattu versio.

tin sekä määrittää tunnisteita, jotka helpottavat halutun sisällön etsimistä myöhemmin.
Jos muistiinpanot on kirjoitettu englanniksi, osaa sovellus muuntaa kuvaksi tallennetut
harakanvarpaat merkeiksi. Muita länsimaisia
kielivaihtoehtoja ei vielä ole saatavilla. Netissä on tekstintunnistupalveluita, joiden avulla
voi muuntaa kuvan tekstiksi vaihtelevalla
menestyksellä.

TARKKA KAMERA kuvaa kirjoituspään jokaisen
liikkeen paperilla. Aluksi kirjoittamista joutuu hivenen harjoittelemaan. Painalluksen
voimakkuus ja väärä kirjoituskulma aiheuttavat pieniä virheitä.
Kun kirjoittaminen sujuu, mahtuu kynään
kuvana muistiinpanoja noin tuhannen sivun
verran. Tämä riittänee mainiosti useimpiin
arjen tarpeisiin.
Akkua säästääkseen Smartpen torkahtaa
automaattisesti. Virtaa riittää useaksi päiväksi pieniin muistiinpanotarpeisiin ja uudelleenlataaminen onnistuu usb-kaapelilla
muutamassa tunnissa.

Erikoispaperille kirjoitetut
muistiinpanot tallentuvat myös
digikuvaksi.

KYNÄN TUKENA on Android- ja iOS-puhelimissa toimiva Neo Notes -sovellus. Sen avulla
hallinnoidaan muistioita ja kynän asetuksia.
Muistiinpanoihin voi tallentaa myös äänivies-
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KYNÄN KAIKKIA mahdollisuuksia
ei vielä pysty hyödyntämään kunnolla. Esimerkiksi valmistajan hehkuttama Windowstyöpöydällä toimiva apuohjelma on toistaiseksi saatavissa vain hyvin alkeellisena
esiversiona.
Suurin ongelma kuitenkin on älykynän
tiukka vaatimus omasta erikoispaperista.
Muste kyllä tarttuu perinteisellekin paperille, mutta digitaalista kopiota siitä ei synny.
Puutteiden takia Neo Smartpen N2:n hinta
tuntuu liian korkealta. 
MIKKO LINDHOLM

Analoginen aktiivisuusranneke
WITHINGS ACTIVITÉ POP on askeleita laskeva ja
unta mittaava aktiivisuusranneke analogisilla kellonviisareilla. Taulussa on myös viisari
päivittäisen aktiivisuustavoitteen seurantaan.
Ulkoasultaan laite on äärimmäisen yksinkertainen. Pohjaan piilotetun yhdistämiseen
ja nollaamiseen käytetyn nappulan lisäksi siinä ei ole muita fyysisiä säätömahdollisuuksia.
Ranneke on standardinmukainen kellonranneke ja helposti vaihdettavissa.
KELLOA HALLINNOIDAAN Withingsin omasta sovelluksesta. Health Mate -sovellus kertoo askelten ja nukuttujen tuntien määrän. Toiminta on täysin automaattista, eikä uniseurantaa
tarvitse ottaa erikseen käyttöön nukkumaan
mennessä.
Perusaktiivisuuden lisäksi sovellus pitää
kirjaa urheilusta. Kello tunnistaa juoksuaskeleet ja pyrkii arvioimaan matkaa ja nopeutta.
Arvio on kuitenkin lähinnä suuntaa antava,
testin aikana juossusta neljän kilometrin lenkistä jäi puuttumaan kilometri ja nopeuskin
oli pielessä.
Kelloon on myöhemmin julkistettavan päivityksen myötä tulossa myös uimista mittaava toiminto.

AKTIIVISUUSDATA KIRJAUTUU Withingsin nettipalveluun, johon voi
eistä
kerätä tietoa muistakin lähteistä
eilukuten useista suosituista urheilusovelluksista.
Activité Popissa ei ole älye ei
kellojen ominaisuuksia. Se
esimerkiksi värise puhelun tuln
lessa. Mukana on kuitenkin
värinän avulla toimiva herätyskello.
Kellon ja puhelimen vähäinen viestintä säästää akkua. Valmistajan mukaan lai-pa
te kestää yhdellä paristolla jopa
kahdeksan kuukautta, mikä on
erinomainen saavutus.
nkin
Välillä viestintä on liiankin
ytön
pientä. Runsaan viikon käytön
nen
aikana herätyksen asettaminen

do
dottomaksi, koska sovellus ei onnistunut
m
muodostamaan yhteyttä kelloon. Lisäksi
ka
kahtena aamuna kello joko jätti herättämättä
ta
tai ei ainakaan saanut yleensä kevytunista
ko
kokeilijaa havahtumaan.
PE
PERUSKELLON NÄKÖINEN Activité Pop saattaa
ol
olla sopiva valinta aktiivisuusrannekkeeksi
niille, jotka kavahtavat sporttisempia perusrannekkeita. Sen valttikortteina ovat
pitkä akkukesto ja vaivaton käyttö. Urheilun apuvälineeksi se ei nykyisellään
sovi.
Kilpailijoihin verrattuna Pop on kallis.
A
Akkukestoa
lukuun ottamatta lähes samaan
py
pystyvän
laitteen saa puolet halvemmalla. 
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Hyvä akkukesto ja
vaivaton käyttö ovat
Popin valttikortit.
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