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BLACK FRIDAY
BLIJFT GROEIEN
“Echt geen nadeel voor kleine toffe winkeltjes”

Alles is groter in Amerika: die leuze is zeker van toepassing op Black Friday.
De overzeese koopjesdag waaide enkele jaren geleden over naar onze
contreien, en werd ook hier in geen tijd een enorm succes.
BeCommerce-directeur Sofie Geeroms legt uit waarom het Black Friday-weekend nog niet direct over zijn hoogtepunt is en hoe ook de kleinere winkels er mee van kunnen profiteren. “Als kleine detailhandelaar is er
eigenlijk geen excuus meer om nog online afwezig te zijn.”

Jouw PHILIPS 55OLED855/12
vandaag besteld op vandenborre.be
morgen gratis geleverd.

Black Friday is al een paar decennia commercieel en cultureel erfgoed in de Verenigde
Staten. “Amerikanen werken
het hele jaar door hard,” legt
SOFIE GEEROMS uit. “Thanksgiving Day, op de vierde donderdag van november, is een
feestdag die elke Amerikaan
viert bij familie en vrienden.
De dag nadien, op Black Friday
dus, start een verlengd weekend. De Amerikaan is thuis
en spendeert dan massaal zijn
geld. Winkeliers spelen daar
graag op in en trakteren de
consument op soms gigantische kortingen.”
278,4 MILJARD SPAARGELD
De globalisering deed het
koopjesconcept enkele jaren
geleden voet aan wal zetten in
onze contreien. De populariteit
liet niet lang op zich wachten.
Kortingen en acties in winkels
vinden almaar meer een trouwe

bondgenoot in Sinterklaas- en
kerstkoopjesjagers. Dat geldt
zeker voor elektronica: laptops, tablets, smartphones, gameconsoles en televisietoestellen vliegen de deur uit. Cyber
Monday kwam er oorspronkelijk nog bij als e-commerce-tegenhanger, maar de grenzen
tussen beide shoppingdagen
vervaagden. Zo loopt het Black
Friday-weekend tegenwoordig
gewoon door van vrijdagochtend tot maandagavond, met
onlineverkoop als omzetkanon.
Op 27 november is het opnieuw
zover. We moeten dit jaar sowieso coronaproof ‘vanuit ons kot’
shoppen, aangezien de niet-essentiële winkels in principe
dicht blijven tot 13 december
(een evaluatie van die maatregel is pas gepland op 1 december, red). Maar, veel mensen
hebben net door de coronacrisis kennisgemaakt met onlineshoppen. Er lijkt dus weinig

een opnieuw alle records brekende Black Friday in de weg te
staan. Dat denkt ook Geeroms.
“Er is door de coronacrisis nog
nooit zoveel geld geparkeerd op
de Belgische spaarboekjes (een
recordbedrag van 278,4 miljard
euro afgelopen juni, red.). Vorig
jaar is er in ons land voor het
eerst meer uitgegeven op Black
Friday dan tijdens de klassieke
eindejaarskoopjes.”
VEILIG ÉN KLANTVRIENDELIJK
Dat de waterval aan kortingen op Black Friday de jongste
jaren vooral via e-commerce
stroomt, is een kolfje naar de
hand van grote digitale spelers
als Amazon, bol.com en Coolblue. Kunnen kleine, lokale
retailers in die online massaproductie eigenlijk nog hun
graantje meepikken? “Ik zie
Black Friday niet als een nadeel
voor kleine toffe winkeltjes, wel

WIE IS SOFIE GEEROMS?
• Directeur bij BeCommerce,
een vzw die ondernemingen
actief in de Belgische
e-commerce samenbrengt
• Woonde en werkte zelf
jarenlang in New York
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• Belgen besteedden in 2019 11,5 miljard euro aan
online aankopen
• 900 miljoen euro meer dan in 2018
• Gemiddeld kochten we 13,4 keer iets online in 2019
• Omzet Black Friday-week: 137,5 miljoen euro
(63% meer dan eerste week solden)
(Bron: BeCommerce)

CHRISTOPHE DECLERCK
Retailer bij electronicaspeciaalzaak Spectrum.
integendeel”, zegt Geeroms. “Een eigen
webshop is misschien een dure investering voor een kleine handelaar, maar
daar zijn ondertussen laagdrempelige
oplossingen voor. Kleine spelers kunnen via de grote platformen ook aan
e-commerce doen, als ze een commissie betalen.”
Het Nederlandse bol.com hanteert bijvoorbeeld per productcategorie andere
percentages: volgens de info op hun
eigen website geeft de verkoper 20,7%
af op sieraden, op grote huishoudelijke
apparaten 5%, op computers en televisies 4,2%. “Je louter online kenbaar
maken via Google kost je niets. Er zijn
veel standaardpakketten voor een eigen website. Als kleine detailhandelaar
is er eigenlijk geen excuus meer om
nog online afwezig te zijn. De mindset
daarover moet gewoon veranderen. We
beseffen hopelijk allemaal dat stilstaan
achteruitgaan is.”
De recentste BeCommerce Market
Monitor, een vergelijkende studie naar
online consumentenbestedingen in
België op basis van 10.000 consumenten en data van retailers, polste afgelopen zomer naar de prioriteiten van
consumenten bij online winkelen.
Met stip op nummer één: financiële
transacties moeten in opperste veiligheid kunnen gebeuren. “Die security
aanbieden is geen voorrecht van grote
ketens. Met ons BeCommerce Keurmerk checken wij bijvoorbeeld de veiligheid van webshops elke zes maanden. Een kleine winkel betaalt daar
150 euro voor. Daarnaast weten we uit
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onderzoek ook dat consumenten veel
belang hechten aan klantenservice. Als
jij als handelaar dus kan zorgen voor
goede service, bijvoorbeeld door zelf
al software te installeren op de laptops
die je verkoopt, én een veilige webshop,
kan je echt wel concurreren met een
bol.com”, vindt Geeroms.
POSITIEF VERHAAL
Denkt de kleinschalige retailer daar
ook zo over? Bij elektronicaspeciaalzaak Spectrum uit Brugge alvast wel.
“Wij hebben een website, maar die
wordt hoofdzakelijk gebruikt om het
productgamma te tonen,” zegt zaakvoerder CHRISTOPHE DECLERCK.
“Een eigen webshop om rechtstreeks
te verkopen is voor ons niet betaalbaar.
Wij bieden onze producten dus aan op
bol.com en Amazon. Zo kunnen we ons
gamma aanbieden via een groot platform. We betalen een commissie op de
verkoop, maar we kunnen wel online
onze voet zetten. Voor ons is dat toch
vooral een positief verhaal.”

“VOLGENS MIJ IS DE
FOCUS TIJDENS DE
SOLDEN TE BREED.
IN HET BLACK FRIDAYWEEKEND WETEN
MENSEN DAT ZE NET
DIE DAGEN MOETEN
TOEHAPPEN”
Ook over een koopjesdag als Black
Friday is Declerck enthousiast. “Je
moet beseffen dat Black Friday voor
een groot stuk gedragen wordt door
de elektronicamerken zelf. Tijdens
dat weekend verkopen wij weliswaar
televisies met licht verlies, maar de
merken betalen ons een zogenaamde
sell-out premie, zodat we er toch iets
aan verdienen. Alles heeft te maken
met volume en dozenschuiven (verkoop van een toestel zonder dat daar

bijvoorbeeld de traditionele installatieservice in zit, red.). De merken weten dat ze in dat weekend veel verkopen en kunnen daarom zo’n kortingen
aanbieden, ook op de laatste nieuwste
toestellen. We zien zelf dat Black Friday meer en meer aan terrein wint ten
opzichte van de traditionele solden.
Hoe dat komt? Volgens mij is de focus
tijdens de solden te breed. In het Black
Friday-weekend weten mensen dat ze
net die dagen moeten toehappen. Hét
grote voordeel is dat het hele land in
dat weekend op hetzelfde prijsniveau
zit. Wij kunnen op dat moment dan
ook extra troeven uitspelen: onze service in combinatie met een toestel dat
even goedkoop is als bij een grote keten”, verzekert Declerck.
RETOURSTOP
Maar wat met het hoge aantal retours
dat hand in hand gaat met online aankopen die gratis kunnen teruggestuurd
worden? En de gevolgen daarvan op
ecologisch vlak?
“We kunnen moeilijk ontkennen dat er
veel materiaal teruggestuurd wordt,”
zegt Sofie Geeroms. “Bij kledij is dat
om evidente redenen natuurlijk veel
meer het geval dan bij elektronische
toestellen. Veel grote spelers sleutelen
sowieso hard aan hun retourbeleid
momenteel.”
Zalando, de modewinkel die free ship-

ping nochtans mee groot maakte,
probeert nu een andere aanpak,
zoals enorme labels met de tekst
‘do not remove this tag’, om te
voorkomen dat kleding gedragen
en vervolgens toch teruggestuurd
wordt. Minder van toepassing
voor tech-spullen, maar ook daar
zou er meer kunnen ingezet worden op een hogere kostprijs voor
terugzendingen, of maar een beperkt aantal retours toestaan, of
enkel de optie voorzien om online bestelde goederen naar een
fysieke winkel terug te brengen.
“In de VS werken ze bijvoorbeeld
al met zwarte lijsten van klanten
die echt misbruik maken van het
retourrecht”, vult Sofie Geeroms
aan. “Chatbots (geautomatiseerde gesprekspartners) en artificiële intelligentie kunnen hier
in de toekomst ook een verschil
gaan maken. Als een consument
tijdens het online aankoopproces

gericht vragen kan stellen over
wat hij of zij juist zoekt, gaan er
ook minder miskopen volgen.”
VRIJGEZELLENDAG
Tot slot: in Amerika is Black Friday een vrije dag voor iedereen.
Bij ons is dat niet het geval. Zou
de koopjesdag der koopjesdagen
bij ons dan niet beter plaatsvinden op een ander moment?
“De Chinezen hebben om te
concurreren met Black Friday
van 11 november Single’s Day
gemaakt, genoemd naar de
vele vrijgezelle mannen in
China (als gevolg van de
geboortebeperking, red.)
Ze hebben met andere
woorden zelf een moment
gecreëerd waarop de Chinese
consument massaal online kan
kopen op een vrije dag. En wat
zie je? De cijfers op Single’s Day
in Azië overtreffen ondertussen

de cijfers van Black Friday in Amerika. Europa heeft nog geen
alternatief. Ideaal is dat niet als je echt op zoek wil gaan naar de
beste koopjes; we kunnen pas ’s avonds na onze werkdag achter
de pc kruipen om online te shoppen. Eigenlijk zou Black Friday
op tweede kerstdag moeten plaatsvinden, of op paasmaandag.
De datum veranderen zou dus geen slecht idee zijn”,
besluit Geeroms.

PUBLIREPORTAGE OPPO

WAAROM DE OPPO RENO4 PRO DE
UITDAGER ONDER DE SMARTPHONES IS
Er is op zich al veel te zeggen over de OPPO Reno4
Pro, de luxueuze smartphone van het Chinese merk:
hij is, op alle vlakken, mee
met wat je verwacht van
een ﬂagship-model. En
dat is dan nog buiten het
blitse design, de krachtige
nachtcamera, de uiterst
stabiele video-opnames en
het supersnelle opladen
gerekend.
Zijn scherm: een 6,5 inch amoledscherm met een resolutie
van 2.400 op 1.080 pixels. Zijn
camera’s achteraan: een combinatie van 3 + 1 lenzen waaronder
een 48-megapixel hoofdcamera,
een 12MP ultragroothoeklens,
een 13MP telelens, en een laserdetectie-autofocuslens. Daarenboven nog een selfiecamera
van 32 megapixel. Zijn processor: een krachtige Snapdragon
765G, met acht kernen. Een vin-

gerafdrukscanner. 5G. De OPPO
Reno4 Pro heeft alles wat je
kunt verwachten van een zogeheten flagship-smartphone. En
dan zijn de ware troeven van het
toestel nog niet eens ter sprake
gekomen.

NACHTCAMERA
Om te beginnen is er de Ultra
Night Video-functie om betere nachtopnames te maken. De
groothoeklens van de camera
capteert enorm veel detail en
heeft een grote gevoeligheid
bij weinig licht. Die hardware
wordt bovendien geholpen door
OPPO’s Moonlight Video Algo-

rithm, dat de schermhelderheid
bij nacht met meer dan 74 procent verhoogt, en de helderheid
van het opgenomen beeld met
meer dan 33,5 procent. Het resultaat is een mooi en levendig
beeld, wat je normaal gezien niet
verwacht bij nachtopnames.
UITERST STABIELE VIDEO
Bij het maken van video-opnames zorgt het eveneens door een
speciaal algoritme aangedreven
Ultra Steady Video 3.0-systeem
bovendien voor een extra beeldstabilisatie. Zelfs momenten die
vragen om intensieve camerabewegingen, zoals sportgebeurtenissen, kunnen daardoor stabiel
worden vastgelegd.
ULTRASNEL OPLADEN
Met zijn 65W SuperVOOC
2.0-oplaadtechnologie heeft de
OPPO Reno4 Pro binnen 36
minuten weer een volledig opgeladen batterij. De energie wordt

bovendien zuinig verbruikt
dankzij ingebouwde technologie
als het OFusion-algoritme, dat
het stroomverbruik bij video-opnames met 40% optimaliseert.
De Reno4 Pro gaat ook ’s nachts
automatisch in stand-bymodus
door het slaapschema van zijn
eigenaar te analyseren, waardoor het stroomverbruik tot 10
procent daalt.
KOKET DESIGN
De OPPO Reno4 Pro heeft een
ultraslanke body, met een dikte
van slechts 7,6 millimeter en een
gewicht van 172 gram. Het is een
plezier om in de hand te houden,
en oogt ook ontzettend blits met
zijn nieuwe Reno Glow-uitvoering, waarbij een miljoen kristallen op de achterkant het toestel
een diamantachtige glans geven.
Bovendien maakt het de telefoon meer slijtvast.
Bekijk zeker de Black Fridaypromotie van de OPPO Reno4
Pro: gedurende het hele
Black Friday-weekend betaalt
u € 739 in plaats van € 799.

p. 5

ZO HERKEN
JE DE ÉCHTE
KOOPJES OP
BLACK FRIDAY

“Black Friday? Daar zijn we al van bij het begin van het jaar mee bezig”, zegt JANICK DE SAEDELEER, woordvoerder van MediaMarkt. De
Belgische vestiging van de Duitse elektrowinkelketen doet in die lange
aanloop naar Black Friday wat alle andere filialen doen: producten in
grote bulkhoeveelheden kopen bij de leveranciers, daar kortingen op
bedingen dankzij het aangekochte volume en die vervolgens doorrekenen in hun winkelprijzen.
Dat is anders dan hoe het gaat tijdens de soldenweken, waarin retailers van hun overstock proberen af te geraken door producten die
einde assortiment zijn aan een zachte prijs te dumpen in hun winkelrekken. “Het idee achter Black Friday is ook net dat producten waar
een zekere vraag naar is met korting te koop worden aangeboden,”
verduidelijkt De Saedeleer. “Wij baseren ons daarvoor op data die we
Op Black Friday, en het hele weekend
continu verzamelen over het aankoopgedrag van de consumenten. Op
daarna, bekogelen elektrowinkels je met
basis daarvan gaan onze aankopers aan de slag: in hun contacten met
koopjes op hun producten. Maar hoe
leveranciers werken ze kortingen op de aankoopprijs uit voor aankan je nu weten dat wat geaﬃcheerd
kopen in grote volumes, zodat op die aankoopmarge vervolgens een
Black Friday-korting kan worden berekend.”
staat écht de scherpste prijs is?
Betekent dat automatisch dat grotere spelers zoals MediaMarkt,
Coolblue of Vanden Borre/Fnac de scherpste Black Friday-kortingen
Tekst: RONALD MEEUS
kunnen aanbieden?
“Zo simpel is het niet,” zegt GUNTHER DEVISCH, marketing- en
kortingexpert en oprichter van kortingscommunity koopjesjagers.be. “De grote spelers kunnen ook niet
elk product afprijzen. Vaak zie je dat kleinere winkels bepaalde zeer gegeerde producten pushen die de
grote bedrijven hebben gemist. Per definitie zijn Black Friday en Cyber Monday de dagen waarop veel
consumenten wachten om dan juist een bepaald product, zoals een tv of een laptop of een gameconsole,
te kopen. De retailers weten bijvoorbeeld dat er dit najaar veel vraag zal zijn naar Nintendo Switch-consoles: ongetwijfeld zullen er een paar zijn die dat toestel in de kortingen gaan zetten.”
BOERENBEDROG
Tussen de massa kortingen door is het vaak moeilijk om te achterhalen of de prijs die geafficheerd staat
wel écht de scherpste is. En hoed je ook voor ongegeneerd boerenbedrog door de winkels zelf. “Ga er
maar gewoon van uit dat het gebeurt”, adviseert Devisch. “Dat de aangeboden korting zeker niet de
allerscherpste is, of dat hetzelfde product enkele weken geleden misschien nog een beetje goedkoper te
koop heeft gestaan. De laatste jaren zagen we ook al gevallen waar de richtprijs vlak voor Black Friday de
hoogte ingetrokken werd, om de korting op Black Friday dieper te doen lijken dan ze feitelijk was. Er zijn
veel truken, en je komt ze ieder jaar opnieuw tegen.”

DE TIPS VAN PROMOJAGERS
• Research is je beste wapen.
• Gebruik een betrouwbare prijsvergelijker om te zien of hetzelfde product elders niet
goedkoper staat.
• Googelen is ook eﬃciënt: door je product op te zoeken, kom je normaal snel bij de oﬃciële
richtprijs uit. Dan kan je zelf beter inschatten hoe interessant de geboden kortingen echt zijn.
• Een belangrijke die veel mensen nog niet toepassen: als je online koopt, zet je browser dan in
de privé/incognito modus. Sommige sites houden je voorgaande bezoeken bij, en passen daarop hun prijzen in de hoogte aan. Als je privaat surft, kom je altijd als een kersverse klant binnen.
• Ook de ‘cachetruc’ werkt bij sommige websites. Als je de naam van de site op Google invoert,
kun je uit het pijltje naast het zoekresultaat ‘in cache’ aanklikken. Dan zie je de versie van de site
zoals die vaak enkele dagen daarvoor nog was opgeslagen door Google. Zo ontdekte ik al vaak
afwijkende prijzen.
• Je hoeft natuurlijk zo ver niet te gaan in je zoektocht, maar het is goed om op je hoede te zijn:
iedere korting die je tegenkomt, zou je eigenlijk eerst moeten afchecken.

Is dat koopje dat je ziet staan wel echt de scherpste prijs die er te vinden is?
Check het op de Pricewatch van Tweakers! www.tweakers.net/pricewatch
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BESTE GAMES
VAN 2020
Ideaal als Sinterklaas- of kerstcadeau

THE LAST OF US: PART II

PlayStation 4
Actie, Avontuur • 18 jaar • € 54,95
Toen The Last of Us Part I (letterlijk: de laatsten van ons) in 2013
gelanceerd werd voor PlayStation, was dat een klein bommetje
in gameland. Elke gamereviewer viel haast over zijn/haar voeten
om de game met lof te overladen. Volgens spelers ging het om
het beste verhaal ooit verteld in een videogame. Ondertussen is
HBO bezig aan een tv-serie op basis van de game, geschreven
door Chernobyl-scenarist Craig Mazin, dus dat belooft. En dan nu
de opvolger: een godsgruwelijke postapocalyptisch wraakepos,
waarin wreedheid en tederheid elkaar constant afwisselen. De
gameplay slaat je ongeveer even murw als het verhaal van deze
instantklassieker, maar dan zijn er ook die onvergetelijke momenten van schoonheid doorheen 25 goed gespendeerde uren.

ANIMAL CROSSING:
NEW HORIZONS

Nintendo Switch
Avontuur, Kids • 3 jaar • € 49,99
Was er ooit een game perfecter getimed dan deze? Miljoenen
spelers weten het al: rondstruinen op je eigen zonovergoten
eiland tussen dierenvriendjes is welgekomen escapisme uit de
dagelijkse sleur én de crisismodus van het afgelopen jaar. Met
dank aan de tropische decors mis je die in het water gevallen
vakanties misschien zelfs niet echt. De gameplay is bovendien
heerlijk relaxed. Je verzamelt recepten om zelf meubels te maken,
of bruggen, of andere dingen die je ineen kan boksen met hout,
stenen en een likje verf.

Tekst: RONALD MEEUS

CALL OF DUTY BLACK OPS:
COLD WAR
PlayStation 4 • PlayStation 5 • PC
Xbox series S/X • Xbox One
Actie, Shooter • 18 jaar • € 61,99

Herinner jij je nog de tijd dat een nieuwe Call of Duty-game nog voor
furore zorgde? Het is al eventjes geleden, maar met Black Ops: Cold War
lijkt het nog eens raak te zijn. Cold War is al de vijfde aflevering uit de
Black Ops-subserie van Call of Duty. De setting is - je raadt het - de Koude
oorlog, waar ook de eerste twee games zich afspeelden. Spelers kunnen
dus een aantal oude bekenden tegenkomen tussen de personages.

XIII: LIMITED EDITION

Xbox One • Nintendo Switch • PlayStation 4
Shooter • 18 jaar • € 44,99
XIII (“dertien”) was een avontuurlijke stripreeks, geschreven door Jean
Van Hamme en getekend door William Vance (1935-2018). De albums
werden uitgegeven bij Dargaud. Ubisoft bracht er in 2003 een game van
uit, gebaseerd op de eerste vijf albums. Opvallend daarbij was het gebruik
van cel shading; een animatietechniek die met de computer gegenereerde
beelden op een strip doet lijken. De ‘stripstijl’ is opnieuw van de partij in de
nieuwe game, maar de gameplay zou wel stevig gemoderniseerd zijn.

CYBERPUNK 2077

PC • PlayStation 4 • Xbox One
Actie, RPG, Shooter • 18 jaar • € 49,70
We voorspellen het nu al: dit wordt de game waaraan je het meeste
uren gaat spenderen eind 2020 en begin 2021. Cyberpunk 2077, van de
Poolse makers van de Witcher-serie, speelt zich af in een wereld waarin de
technologische vooruitgang niet bepaald het beste uit de mensheid heeft
bovengehaald, maar misschien word je vrolijker van het feit dat niemand
minder dan Keanu Reeves je gids is als de muzikale rebel Johnny Silverhand. De visuele stijl zal je doen denken aan films als Blade Runner en het
lijstje waarschuwingen (geweld, seks, drugs, enz) liegt er alvast niet om.
* Prijzen genoteerd op 12 november 2020
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GEZOCHT:

NIEUWE
TELEVISIE

VOOR 1.000 À 1.500 EURO
BIJ WELKE MERKEN DOE JE
ZEKER GEEN MISKOOP?
Wie online (of in een echte winkel) op zoek gaat naar een
nieuwe televisie, wordt meteen geconfronteerd met een
serieus leger aan toestellen. Hoe vind je daartussen in
hemelsnaam het beste toestel? Onze techredacteur dook
in het aanbod.

LG - OLED55CX6LA
PRIJS: VANAF € 1.449

Ook LG is uit Zuid-Korea
afkomstig en is een geduchte tegenstander van
Samsung en co. Het bedrijf
staat erom bekend vaak als eerste nieuwe technologieën
te introduceren. Dat merk je bijvoorbeeld aan de LG OLED55CX6LA. Dit is opnieuw een oledscherm, garant voor écht
zwart en mooie, natuurlijke kleuren. Het vernieuwende van
deze televisie zit onder andere in de a9 Gen3 processor, die
via artificiële intelligentie de beelden aanscherpt en vloeiend maakt. Dat zal je als gebruiker bijvoorbeeld merken als
je veel YouTube streamt. Ook voor gamers is dit een topper,
dankzij de HDMI 2.1 ingangen en de hoge verversingssnelheid.

SONY
KD-55XH9505

Tekst: THOMAS SMOLDERS
We gaan op zoek naar een televisie met een 55-inch-scherm: zowat de gemiddelde afmeting die je in de meeste Vlaamse huiskamers zal vinden. We willen
een goed toestel dat een serieuze tijd kan meegaan, en hebben er 1.000 à
1.500 euro voor over. Natuurlijk willen we voor dat geld echt wel het beste dat
we kunnen krijgen!

PHILIPS - 55OLED854/12
PRIJS: VANAF € 1.245

Dit toestel heeft een oledscherm (oled
staat voor organic light emitting diodes,
red.), en dus hoog contract, feilloze weergave, goede kijkhoeken en natuurgetrouwe kleuren. Uniek aan de Philips-televisies is Ambilight. Achteraan de televisie
zitten ledlampen, die de gloed van wat er zich op het scherm afspeelt reflecteren op de muur achter het toestel. Ideaal voor wie graag in het donker televisie
kijkt. Het zorgt ook voor minder belasting aan je ogen. Minpunten volgens de
gebruikers? Niet iedereen is evenzeer te spreken over de geluidskwaliteit en
sommigen vinden het Google Android TV-besturingssysteem nogal omslachtig.

SAMSUNG - QLED
QE55Q80RAL
PRIJS: VANAF € 999

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung
heeft zowel goedkope 32 inch-schermen van circa 330 euro als een 8K
QLED-scherm van 85 inch dat maar
liefst 12.000 euro kost! Binnen ons vooropgesteld budget heeft Samsung gelukkig ook wel een aantal aanraders, waaronder de Samsung QLED QE55Q80RAL.
Het lcd-scherm van 55 inch was bij de release een jaar geleden een pak duurder, maar is nu in sommige webwinkels al aan fikse kortingen te krijgen. Dankzij
de Ultra Viewing Angle-technologie heb je een zeer brede kijkhoek en de verversingssnelheid van 120 Hz is meer dan voldoende voor wie films wil kijken of
wil gamen.

PRIJS: VANAF
€ 1.229

Het Japanse Sony
produceert al meer
dan een halve eeuw
televisies en houdt zeer goed de vinger aan de pols van wat
kijkers belangrijk vinden. Zo hebben verschillende televisies
van Sony, waaronder de Sony 55XH95, een zogenaamde
‘Netflix Calibrated’-modus: een toepassing die het maximum
haalt uit de 4K-, HDR- en Dolby Atmos-content van Netflix.
De Sony KD-55XH9505 heeft een lcd-scherm, geen oled,
maar op de beeldkwaliteit hebben gebruikers verder weinig
aan te merken. Bij de minpunten worden onder andere het
hoger dan gemiddelde energieverbruik aangehaald en het
feit dat de achterzijde eerder fors dan slank te noemen is.

CONCLUSIE
De vier tv’s die we bekeken kregen unaniem meerdere lovende reviews van gebruikers zelf. Op technisch
vlak zijn ze - op wat kleine verschillen na - zeker aan
elkaar gewaagd, al zullen de meeste techjournalisten
zeggen dat oled toch de nieuwere en betere beeldtechnologie is. Maar het zijn dus vooral jouw persoonlijke voorkeuren die de doorslag zullen geven. Ben je
een gamer? Kies dan LG. Vind je zo’n verlichte tv-muur
supergezellig in het donker? Go Philips! De aangehaalde prijzen kunnen sowieso licht schommelen,
maar wie weet kan je een van de vier tijdens Black
Friday aan een flinke korting op de kop tikken. Een
miskoop zal het sowieso niet zijn.

* Prijzen genoteerd op 12 november 2020
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Smartphone

ONEPLUS NORD
PRIJS: € 399

BEST BUY GUIDE
De beste tijd van het jaar om een nieuwe smartphone te
kopen? Zonder twijfel de aanloop naar de eindejaarsperiode. Veel technologiemerken gooien dan ook nog snel
een nieuwe reeks smartphones op de markt. Volgens onze
meest recente Best Buy Guide zijn deze toestellen het overwegen waard.
Tekst: CHRIS BROESDER

SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G
PRIJS: € 704

XIAOMI POCO X3 NFC 64GB
PRIJS: € 225
Pluspunten: De Poco X3 is onze nieuwe Xiaomi-favoriet, vooral omwille van
de slimme keuzes. Je krijgt een relatief snelle soc (systems on a chip) met de
Snapdragon 732G en het scherm heeft 120Hz-ververssnelheid, waardoor alles
net iets vlotter beweegt. Daarnaast zijn de camera’s redelijk goed voor deze
prijscategorie, kan je snelladen en zijn er stereoluidsprekers. Volledig traditiegetrouw voor Xiaomi: veel voor weinig.
Minpunten: Er zijn toestellen die het beter doen op het gebied van accuduur
en contrast van het scherm, maar de X3 is zeker ook niet de slechtste leerling
van de klas.
Kenmerken: Resolutie: 2400x1080. Accucapaciteit: 5.160mAh. CPU/SoC:
Snapdragon 732G. Schermtype: LCD. Accuduur bij webbrowsen: 13u6m.
Alternatieven: Motorola G9 Play (€ 155) en Samsung Galaxy M21 (€ 221)

MOTOROLA G 5G PLUS
PRIJS: € 283

BEKIJK DE DEALS OP TWEAKERS.NET/BLACKFRIDAY
1.

2.

SCAN DE CODE

3.

KIES EEN
CATEGORIE

CHECK DE
BESTE DEALS

Pluspunten: De Nord moet het vooral hebben van de
vlotte algehele ervaring. De vingerafdrukscanner is snel,
de software is vlot en het scherm heeft een 90Hz-verversingsfrequentie. Ook de accuduur is goed en de software
is prettig en heeft prima ondersteuning.
Minpunten: Ten opzichte van high-end toestellen lever je
een beetje in op de camera, heb je geen draadloos laden,
geen IP-classificatie die je vertelt hoe waterdicht het toestel
is, een plastic frame en een trager opslaggeheugen.
Kenmerken: Resolutie: 2400x1080. Accucapaciteit:
4.115mAh. CPU/SoC: Snapdragon 765G. Schermtype:
OLED. Accuduur bij webbrowsen: 15u8m.
Alternatieven: Poco F2 Pro (€ 406) en
Apple iPhone SE (2020) (€ 451)

Pluspunten: De Galaxy S20 Fan Edition is goedkoper dan
de reguliere S20 en dat terwijl er een snellere processor
in het toestel zit. Het camerasysteem is beter dan dat van
concurrent OnePlus 8T, mede dankzij de telelens. Je krijgt
daarnaast een 120Hz-scherm, een prima accuduur en een
IP68-classificatie (= volledig waterdicht). Het toestel is te
krijgen in een 4G-variant, die zo’n 100 euro goedkoper is.
Minpunten: Ten opzichte van de Galaxy S20 gaat het
laden langzamer en heb je geen glazen, maar een plastic
achterkant.
Kenmerken: Resolutie: 2400x1080. Accucapaciteit:
4.500mAh. CPU/SoC: Snapdragon 865. Schermtype:
OLED. Accuduur bij webbrowsen: 12u55m.
Alternatieven: Xiaomi Mi 10T Pro (€ 529,64) en
OnePlus 8T (€ 599)

APPLE IPHONE 12 64GB
PRIJS: € 908

Pluspunten: Het toestel heeft een snelle soc én biedt – zoals de naam belooft
- ondersteuning voor 5G. Het scherm is gebaseerd op een lcd-paneel: niet
bijzonder contrastrijk of fel, maar zeker niet slecht. Met de accuduur zit het
ook goed. Dit alles is gehuld in een vrij stevige behuizing, waar ook nog een
3,5mm-poort op zit (je kan dus wél nog een bedrade koptelefoon inpluggen).
Minpunten: De camera’s kunnen op sommige aspecten wel wat beter en
ondersteuning is meestal niet van het allerhoogste niveau bij Motorola.
Kenmerken: Resolutie: 2520x1080. Accucapaciteit: 5.000mAh. CPU/SoC:
Snapdragon 765. Schermtype: LCD. Accuduur bij webbrowsen: 13u8m.
Alternatief: Samsung Galaxy A71 (€ 355)

Pluspunten: De iPhone 12 is onze favoriete nieuwe iPhone,
omdat hij de beste balans biedt tussen prijs en features.
Voor het eerst heeft het toestel onder de Pro-klasse een
mooi oledscherm en de camera is ook goed en prettig in
gebruik. Het hele pakket met de supersnelle soc, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning maken dit
een aanrader waarmee je lange tijd vooruit kan.
Minpunten: Geen telecamera (die krijg je wel bij de Pro) en
ook geen verhoogde verversingssnelheid.
Alternatieven: Samsung Galaxy S20 (€ 739) en
OnePlus 8 Pro (€ 761,61)

* Prijzen genoteerd op 12 november 2020
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