
Naam van eReader Onderscheidende kenmerken 

Kobo Nia 

 

• 6" scherm. 
• Aan-uitknop aan de onderkant 

van de eReader. 
• Modelnummer: N306 

Kobo Libra H2O 

 

• Knoppen voor het omslaan van 
pagina's. 

• Aan-uitknop aan de achterkant 
van de eReader. 

• Modelnummer: N782 

Kobo Forma 

 

• Knoppen voor het omslaan van 
pagina's. 

• Aan-uitknop aan de zijkant. 
• Modelnummer: N782 



Kobo Clara HD 

 

• Aan-uitknop aan de onderkant. 
• Modelnummer: N249 

  

Kobo Aura H2O Edition 2 

 

• Twee schroeven aan de 
onderkant. 

• Blauwe aan/uit-knop aan de 
achterzijde. 

• Modelnummer: N867 

Kobo Aura ONE 

 

 

 

 

 

 

 

• 7,8" rand-tot-rand glazen 
scherm. 

• Blauwe aan/uit-knop aan de 
achterzijde. 

• Modelnummer: N709 



Kobo Aura Edition 2 

 

• 6" scherm. 
• Blauwe aan-uitknop aan de 

achterkant. 
• Modelnummer: N236 

             Kobo Touch 2.0 

 

• Zilveren aan-uitknop aan de 
bovenkant van de eReader. 

• Harde achterkant met fraaie 
textuur en Kobo-logo. 

• Modelnummer: N587 

Kobo Glo HD 

 

• Zilveren aan-uitknop aan de 
bovenkant van de eReader. 

• Zachte hoes achterkant met 
stippenpatroon en Kobo-logo. 

• Modelnummer: N437 

 
Kobo Aura H2O 

 

• Poortklepje aan de onderkant 
om sleuven voor micro-USB en 
micro-SD te beschermen. 

• Zwarte aan/uit-knop 
rechtsboven. 

• Modelnummer: N250 



Kobo Aura 

 

• Zwart-witscherm van rand tot 
rand. 

• Platte achterkant met 
geplooide randen. 

• Modelnummer: N514 

Kobo Aura HD 

 

• Geplooide achterkant met een 
inkeping in het midden. 

• Modelnummer: N204B 

Kobo Glo 

 

• Verlichtingsknop naast de 
aan/uit-knop op de bovenrand. 

• Modelnummer: N613 

Kobo Mini 

 

• Klein formaat (102 mm x 33 
mm of 10 cm x 13 cm). 

• Aan/uit-knop op de bovenrand. 
• Modelnummer: N705 

  



Kobo Touch  

 

• Homeknop aan de onderkant. 
• Modelnummers: N905, N905B 

of N905C 

  

 Kobo Original  

 

• Blauwe navigatieknop aan de 
voorzijde. 

• Modelnummer aan de 
onderkant van de eReader: 
N416. 

  

 Kobo Wireless 

 

• Zwarte of witte navigatieknop 
aan de voorkant. 

• Zwart/wit E Ink scherm. 
• Modelnummer aan de 

onderkant van de eReader: 
N647 of N47B. 

  

 Kobo Vox-tablet 

 

• Drie pictogrammen aan de 
onderkant. 

• Kleurenscherm. 
• Modelnummer aan de 

onderkant van de tablet: K080. 

  



 Kobo Arc-tablet 

 

• 2 luidsprekers op de voorzijde 
(onderaan) 

• Kobo-logo in het midden 

  

 Kobo Arc 7HD-tablet 

 

• Speakers bovenaan de tablet. 
• Kleurenscherm. 
• Modelnummer aan de 

onderkant van de tablet: T416. 

  

 Kobo Arc 7-tablet 

 

• Speakers onderaan de tablet. 
• Kleurenscherm. 
• Modelnummer aan de 

onderkant van de tablet: T647. 

  

 Kobo Arc 10HD-tablet 

 

  

• Camera in het midden 
bovenaan. 

• Speakers aan de linker- en 
rechterbovenhoek van de 
tablet. 

• Kleurenscherm. 
• Modelnummer aan de 

onderkant van de tablet: K110. 

 


