
Razer Nabu   

Hieronder zie je alle functies en handigheden maar laten we eerlijk zijn. Je wilt weten of hij een beetje mooi is zodat je weet of je hem ook echt zal gaan gebruiken  Op het 
eerste gezicht oogt de Razer Nabu niet zo ‘nerdy’ als sommige van zijn concurrenten maar ook niet zo designvol als de Jawbone UP. Die laatste UP is gewoon meer een 
sierraad maar heeft geen afleesbaar schermpje en daar is deze Razer Nabu juist zo goed in. Je kunt de Razer Nabu hier kopen als hij ook echt beschikbaar is. 

Motiveren   

Het belangrijkste van een activity tracker is de motivatie functie heb ik zelf ervaren. Zo’n band is natuurlijk wel leuk en aardig maar hij moet: 

a) Echt je beweging meten b) Je echt motiveren om meer te gaan bewegen. 

Dit laatste kan op veel manieren en de Nabu doet dat door je punten en bonussen te geven als je ‘iets hebt gehaald’. Dat iets kun je zelf instellen en kan best divers zijn, dit 
is weer het persoonlijke aspect van hem wat ik mooi vind want als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met de Nike Fuelband, dan meet die Fuelband alleen je Fuels. Dat is wel 
grappig maar misschien wil jijzelf echt andere dingen meten en dat is bij de Nabu gewoon in te stellen, handig dus. 

Razer Nabu is social   

Hij gaat echter verder op het gebied van social connections en daar laat hij de andere activitytrackers achter zich. Je ziet namelijk wie er in de buurt is van je vrienden/ 
netwerk/ mensen die je hebt ingesteld en dat maakt het contact leggen wel zo makkelijk. Sommigen spreken daarom ook wel van een date-gadget. Als er maar de juiste 
persoon in de buurt is voor je  Zo kun je dus met ‘nieuwe’ en oude vrienden in contact komen op de plaats waar je op dat moment bent. 

Volgens de ontwikkelaars van Razer maak je als het ware deel uit van een groot spel en degenen die ook de Razer dragen zijn je medestanders (of tegenstanders) 
Uiteraard moet die ander dan ook deze Nabu hebben en de functie geactiveerd hebben. Dit spel element is nu nog wat lastig te bevatten maar meer praktische zaken zoals 
digitaal visitekaartjes uitdelen kan ook. Je kunt ook informatie uitwisselen door toestemming te geven te connecten van een band met een ander. 

Functies   

Calorieën teller, de belangrijkste functie vind ikzelf 
 

Stappenteller   

Trappenteller   

Afstandsmeter   

Meting van plaatsen waar je geweest bent   

Allerlei notificaties ontvangen   

Social dus, zoals je hierboven zag   

Slaap meting, aantal uur bijvoorbeeld   

Navigeren (ja, je leest het goed)   

Motivatie voor je eigen successen zoals een extra run, een extra trap (ipv lift) en 
meer. 

  

Goed om te weten   

Waterdicht   

Voor Android en iPhone   

2 schermen   



 

Privacy   

Deze mate van privacy op dat moment is overigens zelf in te stellen. Je kunt zelfs instellen op welke tijdstippen je wat voor soort berichten wilt ontvangen. Dus bijvoorbeeld 
prive-notificaties in de avond en overdag collega updates. En dit is maar het begin, je kunt best veel zo persoonlijk maken aan de instellingen. 

Je kunt de Razer Nabu bedienen met een armbeweging, een handbeweging of zelfs met het knippen met je vingers. Hoe dit in de praktijk werkt wil ik echt grondig testen 
want het moet nartuurlijk wel echt werken zoals het bedoeld is. 

Live smarter   

Live smarter zeggen ze en daarmee bedoelen ze dat je je inkomende bericht op je band binnenkrijgt en je ook echt ziet wie er belt op het tweede grotere schermpje. 
Tweede scherm? Ja, hij heeft een klein notificatie lampje bovenop de band en aan de onderzijde (meer prive dus) zie je meer informatie erover. Je hoeft dit niet in te stellen 
maar als je het slim doet hoef je niet meer zo vaak op je telefoon te kijken waardoor je tijd bespaart. Je bepaalt al kijkende naar je band of je opneemt of niet. 

Je kunt: -Facebook 

-Bel gesprekken zien binnenkomen -Twitter 

-Skypen -Instagram 

-Wattsapp en SMS berichten ontvangen -Google maps 

Navigeren met Razer Nabu   

Ja, je kunt ook navigeren met de Razer Nabu want hij geeft op dat kleine schermpje bochten aan die je moet nemen. De praktijk in een drukke stad zal uit moeten maken of 
dit ook echt functioneel is. Het is in ieder geval wel de eerste die ook dat zegt te kunnen. 

Draagcomfort   

De band heeft eigenlijk dezelfde vorm en sluiting als de Fuelband en dit heeft voor en nadelen. Het voordeel is dat hij makkelijk sluit en lekker stevig is. Het nadeel 
daarentegen is dat hij niet het allerlekkerste draagt, want een Garmin Vivofit, Sony Smartband of die Jawbone die kun je tegen je pols aan dragen en dat vinden de meeste 
mensen prettiger. Niet onbelangrijk overigens als je hem de hele dag wilt dragen. Het voordeel van deze Nabu is wel dat hij niet zo erg vrouwelijk oogt als bv een Jawbone. 

Bron: http://www.hrdlpn.nl/razer-nabu/  

Hier direct te bestellen  

 

http://www.hrdlpn.nl/razer-nabu/
http://www.hrdlpn.nl/link/razernabu/

