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SIDE 3
Kan man få en ordentlig 
smartphone til under 1500 
kroner? Sagtens. Vi har te-
stet tre budget-modeller med 
5-tommer skærme.
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MICROSOFT LUMIA 535
I sin første Microsoft-brand-
ede Lumia er Microsoft tæt 
på at finde den perfekte 
balance mellem pris og 
funktioner.

Lumia 535 er den første Lumia-
smartphone, der bærer Microsofts 
eget logo i stedet for Nokias. Mi-
crosoft håber at yngre brugere og 
virksomheder vil tage til sig.  

Trods den lave pris på under en 
tusse, er Lumia 535 en ”rigtig” 
smartphone, hvor de rette hjørner 
er skåret, for at lave et kompro-
mis mellem funktioner og pris. 
535’eren leverer eksempelvis den 
fulde Windows 8.1-oplevelse – in-
klusive Office-pakken – men der 
er sparet på blandt andet proces-
soren, der er en relativt blodfattig 
Snapdragon 200. 

Et andet sted, der er sparet, er på data-
forbindelsen. 535’eren kan ikke bruge 4G 
LTE-netværk, men må nøjes med 3G. Det be-
høver nu ikke være nogen katastrofe – spe-
cielt ikke, hvis man bor udenfor storbyerne, 
hvor 4G-dæknigen alligevel er hullet.

STOR SKÆRM - GODE FARVER
Lumia 535’eren er udrustet med en 5 tommer 
skærm. Farverne er overraskende gode og – 
på trods af den lave PPI på 220 – temmelig 
sprudlende. Betragtningsvinklen er en udfor-
dring; drej telefonen bare en kende, så bliver 
skærmen mælket. Her hjælper den glossy 
overflade bestemt heller ikke. 

Men skærmens største problem er dens 
følsomhed – eller mangel på samme. Der 
har en lille forsinkelse, der ødelægger illusio-

nen af, at man rører direkte ved iko-
nerne. Ind i mellem har den også problemer 
med at opfange tryk-og-hold – for eksempel 
når ikonerne på startskærmen skal arrange-
res. Det er noget man bemærker, hvis man er 
vant til at håndtere en dyrere model.

TIL BÅDE GÅRDEN OG GADEN
På de fleste billige telefoner, er der sparet på 
kameraet. Men ikke her. Lumia 535 er udsty-
ret med 5 megapixel kameraer både foran og 
bagpå.  Selfie-kameraet på fronten er endda 
med 24 mm vidvinkel-linse, og der medfølger 
en Lumia Selfie-app, med filtre og andet sjov. 
så selvportrættet bliver perfekt. 

Hovedkameraets kompromis er, at man må 
undvære ekstrafunktioner som f.eks. HDR. 
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Kameraet tager gedigne billeder – specielt i 
dagslys – men sparer lidt for meget på detal-
jerne. Ved mindre godt lys kommer der hurtigt 
støj i billederne, og så er kameraet generelt 
meget langsomt. Overordnet set er kameraet 
godkendt til prisen. Det undrer og ærgrer dog, 
at det ikke engang kan optage video i hd-
kvalitet, men må nøjes med 848 x 480 pixels. 
Hvad er den nu af?

STYRESYSTEM OG FUNKTIONER
Windows-styresystemet er efterhånden godt 
udbredt, fordele og ulemper lige så. Det er 
temmelig nemt at finde rundt  i menuerne 
og startsidens aktive felter er visuelt lækre 
og overskuelige. Men jeg forstår stadig ikke 
hvorfor søgesymbolet i den grundlæggende 
menu ikke tilpasser sig den app, man er 
inde i. Den leder altid til Bing. Det har kostet 
mig en del unødvendige klik. Det undrer mig 
også, at der ikke er nogen genvej til kame-
raet. Det kræver minimum et tryk-slide-tryk 
før man er inde. Så er det svært at fange sit 
Kodak moment.

Et andet problem er Windows Store. Både 
i mængde og kvalitet halser Windows langt 
efter Android og iOS, men det bliver der for-
håbentlig lavet om på, når Windows 10 – der 
kører samme apps på pc, tablet og mobil – 
kommer på gaden. Microsoft lover i øvrigt, at 
535’eren kan opdateres til Windows 10, når 
det bliver aktuelt.

LANG BATTERILEVETID
Med et batteri på bare 1905 mAh har Lu-
mia 535 testens mindste batteri. Men det 
skal man ikke lade sig narre af. De få pixels 
i skærmen og den blodfattige processor er 
blid ved batteriet, så telefonen holder snildt til 
et par dages normal brug.

Lumia 535 giver en god Windows 8.1-op-
levelse til en lav pris. Der er godt nok blevet 
hugget nogle hjørner i form af skærm, ka-
mera, mobilt netværk og materialekvalitet. 
Til gengæld får man en stor skærm, flydende 
operativsystem, den fulde Office-pakke og 
god batterilevetid.

Erfarne smartphonebrugere vil hurtigt 
drømme om mere, mens de mindre kræven-
de får rigtig meget smarthpone for pengene.
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SONY XPERIA E4
Sony er på banen med 
en ultrabillig smartphone 
med voldsomt batteri og 
prominente pladser til So-
nys egen software. 

Xperia E4 er efterfølger til sidste års bud-
getmodel, Xperia E1, og der er virkelig 
sket ting og sager. Skærmen er pustet op 
til fem tommer, den har fået otte gigabyte 
lager, kameraet er på fem megapixel og 
så har den fået blitz, som var sparet væk 
i sidste års model. Men, der er naturligvis 
også skåret en tå og hakket en hæl her og 
der. 

E4’erens udseende gør ikke meget væsen 
af sig. De skarpe kanter fra Z3’erne er slebet 
runde, hvilket give E4 et markant blødere ud-
seende. Det eneste der – helt bogstaveligt – 
stikker ud, er tænd/sluk-knappen midt på tele-
fonens højre side. Den minder mest af alt om 
kronen på et armbåndsur, og hvad man synes 
om det er smag og behag. Denne anmelder 

synes godt om detaljen, der netop er med til 
at gøre E4’eren helt sin egen. 

Hele balladen er svøbt i plastik – både bag-
side og skærm – og bagsiden skal flås af, når 
der skal skiftes sim-kort eller microSD. 

Generelt er designet meget nedtonet. Der 
er ingen knagen, når man holder hårdt om 
telefonen og plastikkappen slutter tæt til, hele 
vejen rundt, hvilket overrasker i denne pris-
klasse. En ting, der dog generer underteg-
nede, er placeringen af opladerstikket øverst 
på telefonens venstre side, hvor kablet ofte 
er i vejen. Det lugter lidt af en doven ingeniør.

REAGERER PROMPTE
Skærmen er som nævnt vokset til indus-
tristandarden fem tommer og opløsningen 
er 960 x 540 pixels – altså det samme som 

OGSÅ MED 4G 
Kort inden deadline med-
delte Sony, at der kommer en 
4G-udgave af E4. Den har til-
med 64-bit procesor. Til gen-
gæld er skærmen mindre; 
blot 4,5 tommer og prisen en 
snas højere, nemlig 999 kr.
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6 3 SMARTPHONES PÅ BUDGET
Windows Lumia 535. Men kvaliteten er ikke 
den samme. Hvis man tager de pernitne bril-
ler på, er Sony’ens skærm en kende mere 
blålig og billeder en anelse mere ”mælkede”.  
Til gengæld reager skærmen prompte, når 
den bliver berørt. Som det er tilfældet med 
Lumia 535 skal man dog ikke lægge E4 i en 
taske med nøgler, for skærmen er beklædt 
med plast og ridses nemt.

HÆL OG TÅ ...
Kameraet er proppet med alskens effekter, 
de nok primært vil tiltale en yngre målgruppe 
(eksempelvis AR-effekt, hvor man kan op-
træde med digitale dinosaurer på billederne), 
men også en række brugbare apps, hvor det 
er muligt at rive i samtlige kamerahåndtag, 
hvis man har hang til den slags.

Kvaliteten af kameraet er langt fra impo-
nerende. Som det er kutyme i denne klasse 
kræver det godt med lys, hvis billedet skal 
blive godt. Men igen må man sige, at i denne 
prisklasse er det i og for sig i orden. Det er 
også i orden at E4 – modsat Lumia 535 – kan 
optage video i fuld hd-kvalitet (1080p), selv-
om kvaliteten naturligvis fås bedre i dyrere 
modeller.

Xperia E4 leveres med Android 4.4.4 Kitkat, 
men Sony har vanen tro smurt sin egen bru-
gerflade hen over, så PlayStation Network og 
andre Sony-specifikke tjenester får prominen-
te pladser. Telefonen er også udrustet med en 
ny Sony-app med navnet PartyShare, der gør 
det muligt at dele musik over Wifi Direct. Men 
i modsætning til forgængeren E1 bærer E4 
ikke Walkman-brandet, hvilket er meget godt, 
for nogen boombox er det ikke – musikken 
kommer ud gennem en revne på bagsiden, 
hvilket gør det umuligt at spille musik, når te-
lefonen ligger på bordet.

På den positive side er batterilevetiden. 
E4 er udrustet med et 2300 mAh batteri, der 
ifølge Sony giver strøm nok til to dages nor-
mal brug. Det svarer ganske godt til det, vi fik 
klemt ud af den, og det er i hvert fald et døgn 
mere end kraftigere smartphones.

FOKUS PÅ FEST
Med det store fokus på musikdeling, kamera-
effekter en masse og den lave pris forsøger 
Sony åbenlyst at ramme yngre brugere. E4 er 
en ganske fin telefon til prisen. Funktioner og 
lir er helt fremme i bussen, mens skærmen og 
kameraet lider under nedprioriteringen. Har 
man ambitioner med fotos og video kan man 
lige så godt investere i en bedre model med 
det samme. Har man ikke, er Xperia E4 ab-
solut værd at kigge nærmere på. Den leverer 
en god smartphone-oplevelse til en meget lav 
pris.
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HUAWEI ASCEND G620S
Savner du 4G og et godt ka-
mera, er det Ascend G620s 
fra kinesiske Huawei, du skal 
kigge efter.

Huawei, der ellers har slået sig op som det 
billige alternativ, er i den pudsige situa-
tion, at de leverer testens dyreste model. 

Med en vejledende udsalgspris på 1.499 kro-
ner sniger den kun lige under bommen på 
1500 kroner. Til gengæld leveres den også 
med den ”store udstyrspakke” med både 4G-
forbindelse, NFC, fremragende 5-tommer 
skærm og et kamera, der river de andre rundt 
i cirkusmanegen. 

Samtidig er Ascend G620s den tyndeste 
mobil i feltet og den mest eksklusivt udse-
ende – i hvert fald indtil man vender den om. 
Bagsiden er beklædt med læder-lignende  
plastik. Samlekvaliteten er fin, men der er lidt 
knagen fra plastikbagsiden, når man klemmer 
på siderne af mobilen. 

KLASSEFORSKEL
Skærmen på Huawei Ascend G620s er fem 
tommer stor. Men i modsætning til de øvrige 
femtommer-modeller i testen har den en re-
lativt høj opløsning på 1280 x 720 pixels og 
en PPI på 294, hvilket giver den en stor fordel 
– i særdeleshed på websider med tekst. Men 
generelt er der simpelthen en klasseforskel i 
sammenligning med resten af banden; bille-
det er knivskarpt og farverne er sprudlende. 
Den reagerer prompte på berøringer og er i 
det hele taget en fornøjelse. Præcis som man 
bør forvente til prisen.

FULD FART FREM
Bag skærmen gemmer G620s også på en 
lille overraskelse, nemlig en 64-bit Snapdra-

gon-processor, der får telefonen til at kværne 
ubesværet gennem de fleste apps. 64-bit 
er normalt forbeholdt dyrere mobiler og de 
øvrige modeller i testen må da også ”nøjes” 
med 32-bit.

Men der er også sparet på G620s. Trods 
både 4G-forbindelse, hurtige processor og 
bedre skærm har Huawei valgt et relativt 
blodfattigt batteri på 2000 mAh. Altså mindre 
end det, der sidder i Sony Xperia E4 (2300 
mAh, red.). Min ”insider” hos Huawei lovede 
at batteriet ville klare to dage på en opladning. 
Men så bliver det uden brug af Spotify, spil 
eller andre bare tilnærmelsesvis strømsultne 
apps. Mit bud er, at G620s realistisk holder til 
omkring halvanden dags normal brug på en 
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opladning.

Til gengæld er kineserne også lidt for 
ydmyge. I specifikationerne skriver de, at 
G620s kun har 4 gigabyte lagerplads. Den 
har 8 gigabyte, men der er kun 4 tilgænge-
lig for brugeren. Det er meget sympatisk at 
være så reel – en detalje som andre produ-
center ikke går så højt op i. Man kan des-
uden udvide kapaciteten med et microSD-
kort – og det er et must for de fleste.

GODE FOTOS
Kameraet kører som nævnt rundt med kon-
kurrenterne. Farverne er mere naturlige 
og der er knapt så meget tendens til støj, 
som på konkurrenternes kameraer. Takket 
være processoren er kameraet også mar-
kant hurtigere, og så optager det naturlig-
vis i 1080p. Der er også rigeligt med hånd-
tag at rive i, hvis det har interesse – eller 
man kan vælge at skyde på automatisk. 
Kameraet har også HDR, panorama og 
diverse filtre, man kan lege med.

DOVEN GRAFIKER
Ascend G620s kører Android 4.4 Kit-
kat, men har naturligvis gemt det under 
sin egen brugerflade, kaldet Emotion UI. 
Huawei har været frække at fjerne apps-
mappen fra brugerfladen og lægge alle 
ikonerne ud på hjemmeskærmen – ikke 
ulig en vis telefon fra Cupertino. Desværre 
ser det ikke ud til at den grafiske designer 
har gjort sig umage med ikonerne, der ikke 
er helt så visuelt lækre som denne anmel-
der foretrækker. Ærgerligt nok er der heller 
ikke mulighed for at slå Emotion UI fra, så 
man kan køre ren Android i stedet.

Trods de par små skønhedspletter er der 
ingen tvivl, om at Ascend G620s er et fund 
til pengene. Flot skærm, hurtig proces-
sor og lynhurtigt mobilt internet til rimelige 
penge.
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STYRESYSTEM

MOBILNETVÆRK

SKÆRM

LAGERPLADS

KORTPLADS

KAMERA

FRONTKAMERA

VIDEO

BATTERI

TILSLUTNINGER

DIMENSIONER

VÆGT

PRIS

KARAKTER

Windows Phone 8.1

3G, 2G

5” (960 x 540)

8 gigabyte

microSD

5 megapixel AF med flash 

5 megapixel

FWVGA (848 x 480, 30 fps)

1905 mAh

Bluetooth 4.0, Wifi 802.11 
b/g/n, microUSB, 3,5 mm 
audio

140 x 72 x 8,8 mm

146 gram

899 kr.

Android 4.4.4 Kitkat

3G, 2G

5” (960 x 540)

8 gigabyte

microSD

5 megapixel AF med flash

2 megapixel

Full HD 1080p

2300 mAh

Bluetooth 4.0, Wifi 802.11 
b/g/n, microUSB, 3,5 mm 
audio

137 x 75 x 10,5 mm

144 gram

799 kr.

Android 4.4.4 Kitkat

4G, 3G, 2G

5” (1280 x 720)

4 gigabyte

microSD

8 megapixel AF med flash

2 megapixel

Full HD 1080p

2000 mAh

NFC, Bluetooth 4.0, Wifi 
802.11 b/g/n, microUSB, 3,5 
mm audio

143 x 72,3 x 8,5 mm

160 gram

1.499 kr.

7 6,3 7,6

Microsoft Lumia 535 Sony Xperia E4 Huawei Ascend G620s

FAKTA

Det virker måske nemt at kåre testens dyre-
ste mobil til den bedste. Men er præmisset 
en 5-tommer smartphone til et budget på 
maksimalt 1.500 kroner, så jkommer vi ikke 
uden om at Huaweis model er den bedste. 
Den har 4G, og både kamera og skærm er overlegne 
i forhold til konkurrenterne – helt som de skal være, 
når prisen er så meget højere. 
Er budgettet derimod kun på en tusindelap, så anbe-
faler vi at du går efter Microsoft Lumia 535 i stedet. 
Teknikken er stort set identisk med Sony Xperia E4, 
men byggekvaliteten og kameraerne er bedre.

DET SIDSTE ORD ...KAMERA-EKSEMPLER

Microsoft Lumia 535 Sony Xperia E4 Huawei G620s

Huawei-kameraet er den store vinder, hvis man vil 
have mindst støj og de mest naturtro farver. Tap på bil-
lederne nedenfor, for at se eksemplerne.
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Huawei-kameraet er den store vinder, hvis man vil have mindst støj og de mest 
naturtro farver. Her kan du se eksempler på billeder, der er taget med de tre forskel-
lige telefoner.

KAMERA-EKSEMPLER

Microsoft Lumia 535

Sony Xperia E4

Huawei Ascend G620s
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Microsoft Lumia 535

Sony Xperia E4

Huawei Ascend G620s
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


