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Benefon Q

Se toinen kotimainen
Benefon Q on namin näköinen ja
kätevän kokoinen nettiluuri.

Benefon Q on tyylikäs
nettipuhelin, joka mahtuu pieneenkin taskuun.

 TEKSTI: TEEMU KEMPPAINEN

KUVAT: MATTI SULANTO

Benefon Q:n ensimmäiset tuotantoerät ehtivät lopulta myyntiin syyskuussa. Hinta oli puolet odotetusta, alle 3 000 mk.
Benefon Q on siisti luuri, ja
pieni: kommunikaattori on tämän rinnalla kuin koivuhalko.
Ensimmäinen vaikutelma
hopeanhohtoisesta puhelimesta
on sen keveys. Q on höyhensarjalainen ja painaa 89 grammaa.
Se kulkee mukana myös housun tai paidan taskussa.
Nokiamaailmaan tottuneella on totuttelemista, sillä valikko-, vastaus- ja katkaisunäppäimet ovat täsmälleen päinvastaisilla paikoilla kuin kilpailijoiden koneissa. Benefon haluaa
olla yksilöllinen. Toisaalta valikkorakenne ja esimerkiksi
asetusvalikko on napattu suoraan nokialaisista.
Näppärä
puhelimena
Puhelintoiminnoiltaan Q on
riittävän monipuolinen. Ominaisuudet, kuten automaattinen tai manuaalinen näppäinlukitus, vakiona 40 soittoääntä,
värinähälytys, äänetön-toimin-

to, ääniympäristöt ja puheluloki ovat kaikki käteviä.
Kontrastisäädettävä, terävä taustavalaistu näyttö on
suurempi kuin
miltä näyttää.
Kun
panee
Q:n ja Nokia
61x0:n vierekkäin huomaa, että näytöt ovat samankokoiset.
Benefon Q:n käytettävyyden korkein kynnys
on näppäimistö. Näppäintuntuma on epävarma, sillä tärkeimmät valikko- ja selausnäppäimet ovat puhelimen pienimmät näppäimet. Näppäimistö on liukkaan oloinen.
Tekstinsyöttö
nopeaa
Onneksi koneessa on ennakoiva
T9-tekstinsyöttö, joka toimii
hienosti. Kirjoitusnopeus olisi
sen ansiosta varovaisesti arvioiden kaksin- tai kolminkertainen normaaliin verrattuna,
mutta liian pieni välilyöntinäppäin (asteriski) hankaloittaa
kirjoittamista ja välimerkit
ovat hankalasti nollan takana.
Valmiit sms-vastaukset puuttuvat, mikä on harmi.
Myöskään salattua puhelinnumeroa ei voi asetuksista säätää näytettäväksi kuten nokialaisissa voi. Puhelun estot
ovat vaatimattomat eikä soittajaryhmiä ole.
Hieman ärsyttävänä pidettiin Q:n hälytysääntä, joka hiljaisimmallakin voimakkuudella tunkeutuu selkäytimeen –
ainakin aamuvarhaisella. Onneksi on äänetön-toiminto ja
värinähälytys. Värinähälytys
toimii muuten myös kalenteritapahtumiin ja herätyskelloon.
Koneessa on vakiona 640
mAh:n litium-polymeeriakku.
Valmistaja lupaa vakioakulle

jopa 100 tunnin valmius- ja 3
tunnin puheajan. Latausaika on
3 tuntia.
Datatoiminnot
välttävät
Microsoftin selainohjelmisto
Mobile Explorer on täysin näkymätön, kunnes sisäänrakennetulla 14 400 bps:n modeemilla otetaan yhteys www/
wap-palveluun tai sähköpostilaatikkoon.
Datapiirteiden
käyttö sujuu välttävästi. Rajoittava tekijä on gsm-datanopeus, vaikka se onkin perusgsm:ää (9 600 bps) hieman nopeampi. Kolminkertaisiin siirtonopeuksiin yltävä hscsd-tekniikka on kylläkin jo vakiona
pääkilpailijan wappimallissa.
Mobile Explorerin toiminta
on aika hidasta. Tekstin vieritys
toimii aivan eri tahtiin kuin
tekstiä lukee. Lukemista helpottaisi, jos vieritys olisi ripeämpää mutta pehmeämpää.
Pocket PC -koneiden mobiiliselain osaa skaalata wwwsivun näytön koon mukaan.
Tätä ominaisuutta ei sentään
ole Mobile Explorerissa. Yksikin mainosbanneri vie ilon
surffailusta. Sähköpostiotsikoiden lataamiseen datanopeus jo
riittääkin. Lisäksi Benefon Q
tukee operaattorista riippuen
jopa 640 merkin mittaisia smssanomia.
Toiminta
varmaa
Niin, entä pysyykö Mobile
Explorer pystyssä? Pysyihän se
tosi usein. Noin kymmenen
testiyhteyden aikana Explorer
kaatui kerran siihen kuntoon,
että näyttö sekosi ja puhelimesta piti irroittaa akku ennen
kuin kone virkosi. Puhelimena
toiminta oli kallionvarmaa.
Pda-toiminnot ovat vaatimattomat. Kalenteri on riittävän yksinkertainen ja sisältää
hälytyksen, lisäksi koneessa on
aina tarpeellinen herätyskello.

Q:lla voi surffata myös netissä.
Näyttö vaikuttaa pieneltä, vaikka
on samankokoinen kuin kuin Nokian 6000-sarjan menestysmalleissa. Kuvan näyttö todellisessa
koossaan.

Ericssoneista tuttua äänimuistiota Benefoniin ei ole rakennettu, eikä sen puoleen mitään
muutakaan muistiota kalenteria lukuunottamatta.
Q:sta
puuttuu
infrapunaportti, joten esimerkiksi
Psion- tai Pocket PC -taskutietokoneen omistaja ei pääse hyödyntämään Q:n modeemia
matkan varrella. Lisävarusteena
saa datakaapelin kannettavan
tietokoneen sarjaporttiin. Kotimaisista puhelinvalmistajista se
isompi on siis joissain asioissa
teknisesti selvästi johdossa.

Benefon Q
◗ Valmistaja: Benefon,
www.benefon.com
◗ Verkkostandardit: Gsm
900/1800 -kaksitaajuuspuhelin.
◗ Mitat ja paino: 120 x 46 x
18 mm, 89 g.
◗ Dataominaisuudet: Tcp/ip,
pop3/smtp-sähköposti, html,
wap 1.1.
◗ Modeemi: 14 400 bps.
◗ Selainohjelma: MS Mobile
Explorer.
◗ Akku: vakiona 650 mAh litium-polymeeriakku. Jopa 100
h valmiusaika, 3 h puheaika.
◗ Muita ominaisuuksia: T9tekstinsyöttö, herätyskello,
kalenteri, 40 soittoääntä, ääniprofiilit, värinähälytys
◗ Hinta: 2 990 mk.

