
Huawei Talkband   

De Huawei Talkband is best een mooie activity tracker en je kunt er mee bellen! Maar wat kun je ermee en wat zijn de verschillen van de Huawei Talkband ten opzichte van 
Mio Link, Fuelband, Samsung Gear Fit, Polar Loop, Fuelband, Lifeband en andere? 

Laat helder zijn dat ik best een voorstander ben van activity trackers en ook van het merk Huawei. Deze activity tracker voor ‘maar’ 99 euro waar je ook mee kunt bellen, de 
Huawei Talkband is een activity tracker die ze ook weer heel snel ontwikkeld hebben voor het 2e kwartaal. Voor het bellen zit er een een afneembaar oorstukje op, dus 
bellen met je armband is ook mogelijk. Het is dus echt mogelijk geworden: net als in Star Trek bellen via je pols of als headphone. 

Bellen met activity band   

Wellicht ken je het merk nog niet eens echt goed. Het grote Huawei is echt enorm aan de weg aan het timmeren met hun smartphones en innoveert behoorlijk. Ze bieden 
naast de Talkband goedkope(re) smartphones en andere electronische producten die vaak net zo goed zijn als Samsung etc maar een stuk voordeliger. 

Slim   

En dat blijkt een slimme zet van ze want Chinese producten zijn al lang niet meer inferieur maar goedkoper zijn ze nog wel. En te kiezen in vele kleuren net als bijvoorbeeld 
de Garmin Vivofit. Kortom: deze Huawei betreedt meteen met een uitgebreide activitytracker en bluetooth headset de markt van wearables met de TalkBand B1. Deze 
combinatie van fitness-armband en een bluetooth headset is (nog) uniek; je tovert hem eenvoudig om in een headset door de headset uit de band te halen en dan kun je 
ermee bellen. Hij connect met iPhones en Android dus lekker multi inzetbaar. Maar goed, het gaat ons natuurlijk vooral om het sporten met de Talkband. 

Huawei Talkband activity tracker   

Deze Huawei Talkband is op het eerste gezicht een beetje een vreemd ding en lijkt op de Samsung Gear Fit. Het rubber bandje heeft een opening waar de feitelijke activity 
tracker in gaat en die is ook los te nemen zodat je hem als bluetooth headset kunt gebruiken. 

Bellen met armband   

Het is dus een combinatie van een fitness-armband en een bluetooth headset. Het lijkt handig, want nu heb je altijd je headset bij de hand en heb je bovendien extra 
functionaliteiten. Of je niet beter voor 2 losse apparaten kunt kiezen is natuurlijk geheel aan jezelf. 

Talkband Scherm   

Het schermpje zit niet op iedere activity tracker maar wel op deze. De Talkband B1 beschikt namelijk over een 1,4 inch OLED-scherm en is bijvoorbeeld duidelijker dan de 
led puntjes van de Polar Loop en Fuelband van Nike. De Jawbone, Sony en Flyfit hebben niet eens een weergave in de band, daar moet je alles op je telefoon bekijken. 

Huawei Talkband B1   

Voluit heet hij de Talkband B1 en hij kost 99 euro. En dit brengt hem in de concurrentie met bijvoorbeeld de Mio Link die geen schermpje heeft maar wel interne 
hartslagmeting. En daarnaast zijn er nog veel meer activitybands/ trackers in die prijsklasse. 



 

Nadelen  
  
 

Je ziet het, er is veel keuze in banden voor het sporten maar de Talkband heeft met het bellen en acceptabele prijskaartje een mooi aanbod. Maar er zijn ook nadelen. 

Geen hartslagmeting zoals Samsung Gear Fit en Mio Link wel hebben   

Geen kleurenscherm (minder fraai maar wel langere accuduur)   

Beste een dikke band, de Polar Loop doet dit bijvoorbeeld subtieler   

Voordelen   

Als je de voordelen van de Talkband onder elkaar ziet is het best een lijstje met 
voordelen. 

  

Je kunt bellen kan ook met de Talkband B1   

Hij meet het aantal gelopen stappen   

Hij meet je slaap   

Je kunt een alarm zetten om zo op het optimale moment wakker te worden   

Afstand   

Synchroniseren kan via Bluetooth   

Calorieteller in de armband   

Hij heeft een 1,4 inch OLED-scherm en heeft support voor Android 2.3 en hoger en werkt met iOS 5.0 en hoger 

Met de accu van 90mAh moet hij zes dagen bruikbaar zijn en in in 2 uur weer opgeladen 

De band van de Talkband B1 is gemaakt van hypoallergeen, dat is zweetbestendig materiaal dat niet zal verkleuren in fel zonlicht 

Veel kleuren zwart, grijs, wit, geel, blauw en rood   

Gewicht 26 gram en de headset zo’n 10 gram   

Verbinden met telefoon   

Het connecten of synchroniseren tussen je iPhone of Android telefoon met de Huawei Talkband kan op 2 manieren. De Talkband en heeft support voor Android 2.3 en 
hoger en dat zit bijna op iedere Android telefoon van 2 jaar of jonger. Daarnaast werkt de Talkband ook met iOS 5.0 en hoger. Synchroniseren kan via Bluetooth, wat de 
meesten gebruiken maar ook NFC. Near Field Communication of NFC is een contactloze communicatiemethode die gebruikmaakt van radioverbinding en wat minder 
makkelijk is dan bluetooth. 

Bron: http://www.hrdlpn.nl/huawei-talkband/  Hier direct te bestellen  
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