
CONCLUSIE
De grote prijsverschillen tussen de slimme speakers maken het on-

mogelijk om een echte winnaar aan te wijzen. Het duurste model, de 

Apple HomePod, biedt veruit de beste geluidskwaliteit, maar is met 

Siri ook de domste speaker. De Sonos One is ook nog niet zo slim, maar 

biedt potentie en levert ook goed geluid. De kleinere Google Home Mini 

en Echo Dot 2 zijn leuk voor wie goedkoop kennis wil maken met de 

slimme ecosystemen van Google en Amazon, maar de geluidskwaliteit 

van de speakers is logischerwijs niet zo goed. De draagbare Mobvoi 

Tichome Mini is een prima model, maar die heeft een te korte accu-

duur en een te hoge prijs.

De interessantste modellen zijn wat ons betreft de Amazon Echo 2 

en Google Home. Die zien er sjiek uit, bieden goed geluid en hebben 

slimme assistenten waar je vandaag de dag al veel mee kunt. En Google 

Assistant spreekt straks als eerste ook Nederlands. Welke smarthome-

speaker voor jou de beste koop is, hangt vooral van je budget en favo-

riete spraakassistent (en bijbehorend ecosysteem) af. 

GOOGLE HOME GOOGLE HOME MINI AMAZON ECHO  
(2DE GEN)

AMAZON ECHO DOT SONOS ONE MOBVOI TICHOME 
MINI

APPLE HOMEPOD

Oordeel

Prijs € 149,- € 59,- € 99,99 € 59,99 € 229,- € 85,- € 360,-

Officieel in Nederland 
verkrijgbaar

Ondersteunde bestur-
ingssystemen

Android en iOS Android en iOS Android, iOS en web Android, iOS en web Android en iOS Android en iOS iOS

Afmetingen (h x l x b) 142,8 x 96,4 x 96,4 mm 42 x 98 x 98 mm 148 x 88 x 88 mm 32 x 84 x 84 mm 161,45 x 119,7 x 119,7 
mm

43 x 110 x 110 mm 172 x 142 x 142 mm

Gewicht 477 gram 173 gram 821 gram 163 gram 1850 gram 276 gram 2500 gram

Spraakassistent Assistant Assistant Alexa Alexa Alexa, later dit jaar ook 
Assistant

Assistant Siri

Kan de spraakassistent 
Nederlands?

 Binnen een paar 
maanden

 Binnen een paar 
maanden

 Binnen een paar 
maanden

Bluetooth  maar (nog) 
 uitgeschakeld

Accu
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