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Pikatestauksessa
iPhone 5 SE
Paras 4-tuumainen älypuhelin






iPhone 6s:n sisuskalut iPhone 5s:n kuorissa
3D touch puuttuu
Heikompi etukamera kuin 6s:ssä
Edullisempi kuin iPhone 6
Vakaa, nopea, toimii yhtä hyvin kuin iPhone 6

Sain testiin Applen iPhone 5 SE -mallin. iPhone SE (Special Edition) pohjautuu ulkoisesti iPhone 5:een
ja 5s:ään, joten muotoilu on peräisin jo vuodelta 2012. Kulmikas laite on kuitenkin helpompi käsitellä
kuin uudemmat 6- ja 6s -mallit, ja muotoilu SE:ssä on mielestäni ajattoman tyylikäs.
SE:ssä on vain pieniä ulkoisia eroja 5s:ään
verrattuna, joista näkyvimpiä on värivaihtoehdot.
Ruusukultaa ei ollut 5s:ssä tarjolla, ja tähtiharmaakin
on hieman eri sävyä kuin 5s:ssä. Takakuoren Applelogo on nyt ruostumatonta terästä ja muusta
takakuoresta erillinen osa. Laitteen viistotut reunat
eivät ole kiiltävät, vaan mattapintaiset. Muilta osin
ulkoisia eroja ei sitten olekaan, ja esimerkiksi kaikki
iPhone 5s:n suojakotelot toimivat myös SE:n kanssa.
Strategisista mitoista puhuttaessa ainoa ero on
massassa. 5s painoi 112 grammaa, SE 113 grammaa.
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Neljän tuuman näyttö, 1136×640
Apple A9 -järjestelmäpiiri + M9apupiiri
12 megapikselin takakamera
4K-videokuvaus
1,2 megapikselin etukamera
Retina Flash -ominaisuus
etukameralla: näyttö toimii salamana
Touch ID -sormenjälkitunnistin
LTE Advanced ja Wi-Fi 802.11ac
Tähtiharmaa (musta), hopea, kulta tai
ruusukulta
Tallennustilaa 16 tai 64 gigatavua

Kamera on yksi iPhone SE:n kohokohtia.

Jos haluat aidosti pienen puhelimen, niin
iPhone SE on oikeastaan markkinoiden ainoa
lippulaivatason suorituskykyä tarjoava malli.
Hinnan puolesta iPhone SE on tietysti vielä
pari sataa euroa halvempi vaihtoehto.
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Laitteen oikeanpuoleisesta yläkulmasta
kuuluu ravistettaessa jonkinlaista helinää.
Ilmeisesti se liittyy virtapainikkeeseen ja/tai
kameraan ja on ollut myös iPhone 5s:ssä
ennemminkin ominaisuus kuin vika.
Kun otin SE:n käyttöön ja vieressä oli 6s,
huomasin heti SE:n näytön olevan hieman
kellertävä, eikä sen väritoisto yllä 6s:n
tasolle. Silmä kuitenkin tottuu. SE:n näyttö ei
näytä enää niin pahalta, kun laitetta on
hetken käyttänyt, eikä vieressä ole
paremmalla näytöllä varustettua verrokkia.

Näyttö tuntuu myös huomattavan pieneltä. Kun viimeiset
pari vuotta on käyttänyt selvästi isompia laitteita,
neljätuumainen iPhone tuntuu suorastaan hämmentävän
pieneltä. Kotivalikko näyttää täyteen sullotulta, sillä
kuvakkeiden asettelu on tietysti tiiviimpi kuin 6s:ssä tai 6s
Plussassa.

Nopeutensa puolesta SE on
melkoinen tykki. Järjestelmäpiirinä
on sama A9, joka on myös iPhone
6s:ssä. Kyseessä on yksi tämän
hetken tehokkaimmista
mobiilisuorittimista. Kun
tehokkaan suorittimen yhdistää
(iOS-laitteelle ruhtinaalliseen)
kahden gigatavun RAM-muistiin,
suorituskyky ei SE:ssä ole ongelma.

Useimpien sovellusten kohdalla pieni näyttö ei kuitenkaan
ollut niin huono asia kuin luulin. Sosiaalista mediaa, sää- ja
uutissovelluksia on ihan mukava selata pienelläkin
näytöllä. Ensimmäisen kerran näyttö alkoi tuntua liian
pieneltä, kun ryhdyin käyttämään Facebookin Messengeriä. Kun näppäimistö on avoinna näytöllä,
näkyy saapuneita viestejä vain muutama.

Sormenjälkitunnistin on hitaampi kuin 6s:ssä. 5 SE käyttää samaa ensimmäisen sukupolven
tunnistinta kuin iPhone 5s ja 6, kun 6s-malleissa on käytössä nopeampi, toisen sukupolven Touch ID tunnistin. Tunnistin ei silti ole varsinaisesti hidas, vaan peruskäytössä se toimii varsin mukavasti.
6s:stä SE:hen siirtyessä eron huomaa.
Vaikka 12 megapikselin takakamera on 6s:stä tuttu, etukameran tarkkuus on vain 1,2 megapikseliä.
Videota voi kuvata sillä vain 720p-tarkkuudella ja heikko valaistus aiheuttaa kuvaan reilusti kohinaa.
Kuviin saa toki hieman valoa Retina Flash -salamalla, joka väläyttää valkoista näyttöä
kuvanottohetkellä.
Kaiuttimen ja mikrofonin äänenlaaduissa ei ole moittimista ja
kaikki sovellukset toimivat kuten muissakin iPhone-malleissa.
Suosittelen iPhone 5 SE:tä, jos haluaa pienempikokoisen
puhelimen. Se on myös edullisempi kuin iPhone 6 tai iPhone
6s.

