Google Nest Audio: dit moet je weten
over de slimme speaker
Daar is-ie dan! De opvolger van de Google Home Smartspeaker.
Ondanks dat veel mensen nog onbekend zijn met het fenomeen smartspeaker, lag de Google Home
inmiddels toch alweer meer dan vier jaar in de schappen. En zoals wij als gadgetfreaks weten,
verandert de wereld van technologie supersnel. Het was dan ook hoognodig tijd dat er een opvolger
kwam, en die is er; De Google Nest Audio.
De gebruikers zijn het unaniem eens, he geluid is er echt op vooruitgegaan. De speaker kan 70%
luider en heeft een 50% sterkere bass ten opzichte van zijn voorganger. Ook de stereofunctie wordt
juichend ontvangen, je kunt namelijk twee boxen aan elkaar koppelen tot één waardoor er een mooi
stereogeluid ontstaat. In de bijbehorende Google Home app wordt dit vervolgens ook als één box
weergegeven. Toch wijzen de echte ‘audiofielen’ onder ons erop dat dit nog niet tipt aan professionele
speakers die zogenaamd niet ‘smart’ zijn. Dus als je kiest voor een smart speaker lever je nog steeds
wat in op de geluidskwaliteit.
Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar je moet goed zoeken om iemand te vinden die het
design van de nieuwe uitvoering niét mooi vindt. De vormgeving is heel clean en past daarmee als
bescheiden gast in elk interieur. Hij is in drie extra kleuren verkrijgbaar vergeleken met de Google
Home, wat het totaal op vijf maakt. Het zijn de zachte tinten van groen, roze, blauw, wit en antraciet.
Dat schept mogelijkheden! Ook kun je het overal neerzetten en is het gemakkelijk te verplaatsen met
een gewicht van iets meer dan één kilogram.
Een belangrijk onderdeel waar vaak kritisch over wordt gedaan is over het gebruik van data. Google
gebruikt je geluiden, ook als je er niet bewust tegen praat. Op de achterkant van de Google Nest vind
je één knop om de microfoon uit te zetten en Google garandeert dat ze je dan niet ‘stiekem’
afluisteren. Hoeveel die garantie waard is moeten we afwachten, want in het verleden is meer dan
eens duidelijk geworden dat Google op afstand de microfoon kan activeren terwijl de gebruiker het op
‘uit’ heeft staan. Critici wijzen ook op de goedkope prijs van dit artikel: ‘zo’n stukje techniek voor €99,-?
Daar moet een addertje onder het gras zitten, Google verkoopt deze data!’ Wij weten ook niet wat de
waarheid hieromtrent is, maar het is goed om het in achterhoofd te houden als je zeer geheime dingen
doet of als je gewoon erg op je privacy gesteld bent.
De installatie van een Google Nest Audio is heel eenvoudig, via de Home app wordt je aan de hand in het Nederlands- meegenomen. Alles wordt stap bij stap bij langs gegaan. Zo kun je bijvoorbeeld
aangeven of je wilt dat de Nest Audio gebruik maakt van de ‘automatische volumeregeling’. Google
past dan het volume van het geluid aan op het achtergrondgeluid. Ideaal voor een feestje waarbij de
bezoekers steeds meer geluid gaan maken. Ook kun je ‘direct DUO’ instellen, dit is de mogelijkheid
om via de speaker te bellen naar telefoons die deze app geïnstalleerd heeft en bellen naar andere
Google smart speakers in je eigen huis.
Kortom, verwelkom de Google Nest Audio in je huis en je introduceert een slimme, behulpzame en
mooie vriend. Hoe het zit met de privacy? Daar kunnen wij geen garanties over geven, maar laten we
eerlijk zijn; We lopen vandaag de dag met zoveel technologie op zak dat de Google Nest hier geen
uitzondering meer op i. Onze tip; Leg dit Nestje in december onder de boom!
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