Nokia Communicator - kas tõesti tuleb tagasi?
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Nokia teatas hiljuti oma headest majandustulemustest ning arendab vaikselt ka tooteid, mis
kultusbrändi kunagi taas raketina taevasse võiksid lennutada (näiteks tahvel N1). Üks selline toode,
mida fännid võivad tagasi igatseda, on Nokia Communicator. Selle vormiga nutiseadet praegu peaaegu
et polegi. Nišš on tühi. Palju aga on veel neid, kes kaanega avatavat ning füüsilise klaviatuuriga
nutiseadet ikka veel taga igatsevad.
Omar Pirela on disainer, kes joonistas uue Communicatori välja selisena, nagu see võiks tulla turgu
vallutama praegu.
Nokia Communicator oli omal ajal tõesti ajast ees - taskusse mahtuv paksu telefoni
mõõtu mini-sülearvuti, mida käisid Hannoveris CeBIT-il imetlemas ka Jaapani
ajakirjanikud, kui Äripäeva ajakirjanikud selle välja võtsid, andis võimaluse ilma
arvutita online-uudistesse selle aastatuhande alguses mõned lood saata.
CeBITil oli valdav ühendusviis üle ISDN-i dial-up 128 Kbit/s ja sellega saatsid oma
asju ka jaapanlased paksudest sülearvutitest, mis olid kohmakad ja millega ei
saanud pressikeskuse stepslist kaugele liikuda. Legendaarne Nokia Communicator küll "venis" 9 kilobiti
juures, aga efektne oli tippida lugu telefonisuurusel seadmel mustvalgel ekraanil kasvõi messibokside
vahel või messihallie vahel pargis. Kaalus 253 grammi, protsessor 33 (!) MHz, telefoni sai laadida ka
fotosid, mingi Norton Editori sarnane ürgne tekstitöötlusvahend oli ka GEOS-i operatsioonisüsteemi "äpp
´ina" olemas. Seega reporteri jaoks oligi juba hädapärane tööriist täiesti olemas, sest aastatuhande
vahetusel oli ikkagi täiesti ulme kuskilt toimetusest eemalt loo saatmine "mobiilseid kanaleid pidi".
Peale pikka sissejuhatust on aeg asuda siis Omar Pirela fantaasia juurde. Et see oleks enam kui
fantaasia, on vaja Nokia või nüüd siis juba Microsofti kaasaminekut. Samas on Microsoft juba ka
vihjanud, et uue Windows 10 tulekuga on plaanis välja tulla mingi nutitelefoni ja süleri hübriidiga - just
millegi sellisega, nagu Nokia Communicatori formaat oligi.
Lumia Communicator ongi sedasorti kontsept-telefon, millel on satelliidiantenn, füüsiline QWERTY
täisklaviatuur, täielik Office´i kontoripakett ja hiirepadi. Kaamera on paarkümmend megapikslit,
operatsioonisüsteemiks Windows 10. Igasugustest mini-ultrabookidest eristab seda Communicatorit
kahepoolne AMOLED ekraan. See tähendab, et kui kaane kinni paned, on välisküljel ka ekraan ja siis
näeb Communicator välja nagu tavaline puutetundlik nutitelefon. Ekraani suurus on ca 5-5,5 tolli.

Hind saab tänu satelliitsidele ilmselt kallis olema. Oletatakse, et kuskil 1000 dollarit tuleb ära.
Nokia puhaskasum 2014. aasta viimases kvartalis oli 443 miljonit eurot ja kasum aktsia kohta 9 senti.
Uue Nokia juhi Rajeev Suri eestvedamisel on õnnestunud kasumisse tulla ja loodetakse, et tema abiga
jätkub rohkem kasumit toovate seadmete tootmine. Miks mitte ka uute tahvlite (arvatakse, et Nokia N1
tahvel võib olla edukas) ja kes teab, äkki on Lumia Communicator ka sobiv Microsoftil just Nokialt tellida
või Nokial ise teha mõne Aasia tootja abiga. Disainer igatahes on mõlemi - nii Nokia kui Microsofti fänn
ja tahaks oma ideid jagada mõlemi tehnoloogiafirmaga.
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