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Het Oostenrijkse Emporia specialiseert zich in mobiele communicatie voor senioren. Naast 

makkelijk te bedienen telefoons en smartphones heeft Emporia sinds kort ook een tablet in 

haar assortiment. Wij bekeken de tablet samen met een ouder testkoppel. 

Design 

Het design van de tablet is functioneel. Het apparaat ligt goed in de hand. De aan/uit knop op 

de zijkant heeft een rode kleur en een afwijkende structuur. Hierdoor is deze knop goed te 

bedienen ook als je minder goed ziet. De knoppen zijn qua grootte vergelijkbaar met reguliere 

tablets. Wat ons testpanel betreft hadden deze wel iets groter gemogen. Aan de achterzijde 

vind je de hoofdcamera en aan de voorzijde een selfiecamera, waarmee je ook 

videogesprekken kan voeren. De leveringsomvang van de tablet is uitgebreid. Zo wordt er een 

handige standaard meegeleverd, die het geluid tijdens videobellen optimaliseert en dubbelt als 

oplaadstation. De verbinding tussen tablet en standaard is magnetisch, waardoor je de tablet 

vrijwel altijd goed aansluit op het oplaadstation. Deze standaard is zo ontworpen dat je hem 

ook kan bevestigen aan de muur. Ook oordopjes worden standaard meegeleverd. Uniek is de 

zeer uitgebreide Nederlandse handleiding (of misschien beter gezegd trainingsboek), 

waarin niet alleen de tablet, maar ook de standaard apps worden uitgelegd. Zo lees je onder 

andere hoe je een email account kan koppelen, WhatsApp kan gebruiken, video's bekijkt op 

YouTube en streamt via Spotify. Ons testkoppel gaf aan deze handleiding zeer te waarderen. 

Door de uitgebreide instructies kon er direct optimaal gebruik worden gemaakt van de tablet. 

Emporia levert ook nog een aantal accessoires voor de tablet, waaronder een screenprotector, 

een extra standaard voor wandmontage en een tablethoes met een ingebouwd toetsenbord, 

waarbij het toetsenbord automatisch met de tablet verbindt en van stroom wordt voorzien.  
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Installatie 

De installatie van de Emporia Tablet is voor een reguliere gebruiker niet heel moeilijk. Ons 

70+ echtpaar kwam er toch niet helemaal uit, hoewel ook deze procedure in de handleiding 

staat beschreven. Dit hebben we echter ook bij andere seniorengadgets meegemaakt en is 

inherent aan de installatie van Android. Uit de doos is de intuïtieve bediening van Emporia 

nog niet aanwezig. Je moet dus eerst de standaard Android-installatie doorlopen. Dit is een 

installatie met kleine tekst en kleine knoppen, die bovendien begint in het Engels. Ook de rest 

van het installatieproces met de talloze voorwaarden waar Android mee op de proppen komt 

bleek lastig voor het testkoppel. Hoewel Emporia probeert te installatie zo makkelijk mogelijk 

te maken blijft de installatie toch een struikelblok. Benodigde zaken als het aanmaken van een 

Google-account en het instellen van WiFi zijn weliswaar niet heel ingewikkeld, maar wel 

lastig als je het nog nooit hebt gedaan. Wij adviseren dan ook om de installatie van het toestel 

samen te doen met een kleinzoon, dochter of handige buur. Als Android eenmaal is 

geïnstalleerd zie je op het startscherm een niet te missen knop 'start Emporia' waarmee je de 

fijne interface van Emporia activeert.  

Hardware 

De Emporia Tablet draait op een Mediatek MT8768 processor. Deze processor is al enkele 

jaren oud en was bij de introductie al gericht op de sub 100-euro tablets. Hierdoor is de 

snelheid van de tablet erg laag. Zo kost het bijvoorbeeld bijna een seconde voor de tablet om 

te kantelen van staand naar liggend beeld. Het is jammer dat er niet gekozen is voor een iets 

modernere processor. Voor de senioren voldoet de processor nog wel, zeker omdat de meest 

gebruikte apps niet heel veel processorkracht nodig hebben. Het 10,1-inch scherm heeft een 

1.200 x 1.920 resolutie. Bijzonder is dat er naast WiFi ook standaard 4G wordt ondersteund. 

Fijn is dat ook reguliere koptelefoons met een 3,5mm aansluiting te gebruiken zijn. Met een 

5.000 mAh accu heeft de tablet geen enorm uithoudingsvermogen, maar naar verwachting 

staat het apparaat bij geen gebruik op het standaard, waardoor hij altijd tussendoor oplaadt. 

De camera's zijn functioneel voor een alledaags plaatje of voor videobellen, maar voor meer 

ook niet. Dankzij de aluminium behuizing is het toestel erg stevig, maar ook een beetje aan de 

zware kant. Het 32 GB opslaggeheugen kan je ten slotte nog uitbreiden met een 128 GB 

geheugenkaartje.  
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Software 

De bruikbaarheid voor senioren valt of staat met de software. Emporia heeft overduidelijk 

veel tijd besteed aan de software. Het hoofdscherm bestaat uit een foto met daaronder 8 

snelkoppelingen. Boven in het scherm kan je de instellingen van het toestel snel wijzigen. De 

interface zit er netjes uit, maar doet wat gedateerd aan. Dit is een bewuste keuze, want door 

het design is de interface ook voor ouderen erg goed af te lezen. De knoppen zijn van goed 

formaat waardoor je ook met slechtere ogen de tablet kan bedienen. De knoppen op het 

hoofdscherm kan je heel gemakkelijk aan een andere app toewijzen door deze wat langer in te 

drukken. De achtergrondfoto is op dezelfde manier te verwisselen. Ons testkoppel gaf aan de 

besturing van de tablet erg makkelijk te vinden. Zeker met de uitgebreide handleiding achter 

de hand!  

Conclusie 

De Emporia Tablet is een product voor een specifieke doelgroep. De meeste gebruikers halen 

hun neus op voor een tablet met deze specificaties. Dat is ook eigenlijk het enige minpunt aan 

de tablet, de specs hadden net wat beter gemogen. Een iets snellere processor en een iets 

betere camera zijn niet heel duur, maar hadden de tablet net wat beter gemaakt. De doelgroep 

(75+ gebruikers) was echter weinig geïnteresseerd in de specificaties en was lovend over de 

intuïtieve bediening, de uitgebreide leveringsomvang en de gedetailleerde handleiding. Met 

een handig familielid om de installatie te doen, kan opa of oma vrijwel direct aan de slag met 

YouTube, videobellen en Spotify. Deze tablet is daarom zeker het overwegen waard. 
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