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KIES JOUW 
PERFECTE 
COMPUTER

Deel 1 / Het juiste type en besturingssysteem
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 3 /  Het juiste type: Toren, convertible, all-in-one of ...

6 /  Besturingssysteem: Ben je Windows, Mac, iOS of Android?

 11 /  Wifi: Wat betekenen al die moeilijke cijfers?

 14 / Batterij: Haal meer leven uit je notebook 

Een nieuwe computer 
kopen lijkt vaak een heus 

hindernissenparcours. 
Tussen een berg technische 

specificaties en evenveel 
technisch jargon lijkt het 

onmogelijk om het toestel te 
vinden dat exact aan jouw 

noden voldoet. Maar vrees 
niet, Mediazine snelt ter 

hulp! In deze tweedelige gids 
helpen we je doorheen de 

belangrijkste beslissingen. 
Het eerste deel zoomt in op 

de vorm, de software, het 
netwerk en de batterij.

Deze gids heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad. 
Met wat niet duidelijk is, helpen we je in de winkel graag verder.

INDEX

Lees hier ook het tweede deel, over processors, geheugen en de grafische kaart.
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CONVERTIBLE, 
ALL-IN-ONE OF 2-IN-1?

In een duister verleden kwamen pc’s enkel in de vorm van een beige towercase, en wogen 
laptops nog maar net onder de 10 kg. Hoe zijn de tijden veranderd! Desktops komen in allerlei 
vormen, formaten en kleuren. En laptops lijken soms meer op een tablet of omgekeerd. Die 
evolutie heeft aanleiding gegeven tot een aantal nieuwe vormen die we even toelichten.

http://www.mediamarkt.be
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ALL-IN-ONE
Een all-in-one is een desktop waarbij 
de behuizing, alle computercomponen-
ten en de monitor één geheel vormen. 
Enkel de muis en het toetsenbord zijn 
nog apart aan te sluiten. De Apple Ma-
cintosh (1984) en de iMac (1988 en la-
tere versie) zijn bekende voorbeelden. 
Ook Windows-machines kan je in het 
all-in-one formaat krijgen, kijk bijvoor-
beeld maar naar de indrukwekkende 
HP Envy 34 Curved all-in-one. Som-
mige modellen hebben een aanraak-
scherm, zoals de Microsoft Studio.
All-in-ones hebben als belangrijkste 

voordeel dat ze minder ruimte inne-
men in en rond je bureau. De pc is her-
leid tot zijn essentie: een scherm en in-
putapparaten. Dat kan belangrijk zijn 
vanuit een designoogpunt (geen kabels 
en cases die in de weg staan), of omdat 
je nu eenmaal weinig plaats hebt aan 
je bureau. Een tweede voordeel: je kan 
hem zonder al te veel moeite verplaat-
sen. Het is uiteraard geen laptop, maar 
een all-in-one naar een andere ruimte 
dragen, is een pak makkelijker dan een 
standaard desktop.
Maar er zitten ook nadelen aan deze 
keuze. Een all-in-one is moeilijker, of 

soms onmogelijk, up te graden. Wie 
de gewoonte heeft om zijn pc een lan-
ger leven te schenken door af en toe 
bepaalde componenten te vervangen 
door een nieuw, beter onderdeel moet 
zich vooraf goed informeren of dat mo-
gelijk is. En denk eraan:  door de com-
pacte vorm is het zelden gemakkelijk 
om onderdelen te vervangen. Een spe-
ciaal geval is het scherm: ook dat kan je 
niet upgraden, dus denk goed na welke 
resolutie en schermmaat je nu én in de 
toekomst denkt nodig te hebben. Tot 
slot zijn all-in-ones ook iets duurder, al 
dat gemak heeft uiteraard een prijs.

Een moderne all-in-one, zoals 
de HP Envy 34 Curved, brengt 

het beste van alle werelden.

In 1988 verscheen de iconische 
iMac, die scherm en computer 
samenbracht.

http://www.mediamarkt.be
https://www.mediamarkt.be/nl/category/_all-in-one-pc-501352.html
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CONVERTIBLE / 2-IN-1
We houden allemaal van onze tablet (of 
phablet als je genoegen neemt met een 
XL smartphone). Een tablet is licht, 
compact en handig. Je bedient hem 
met je vingers en met de juiste apps 
kan je er quasi alles op doen. En toch 
zijn er momenten dat we liever een lap-
top gebruiken. Een degelijk toetsen-
bord blijft de beste keuze als je erg veel 
tekst moet typen, of misschien heb je 
absoluut nood aan bepaalde software 
die enkel op Windows draait. Maar 
waarom zou je de geneugten van beide 

apparaten niet combineren?
Dat levert dan een ‘convertible’ of ‘2-in-
1’ op. Die kan je dan als laptop én als ta-
blet gebruiken. ‘Convertibles’ zijn over 
het algemeen Windows-laptops waar-
van je het toetsenbord helemaal naar 
achter kan wegplooien of wegvouwen. 
Een goed voorbeeld is de Lenovo Yoga 
910.
De term ‘2-in-1’ wordt meestal gebruikt 
voor een Windows-laptop waarvan je 
het keyboard volledig kan wegnemen, 
zoals de Microsoft Surface Pro bij-

voorbeeld.
Die terminologie is echter niet in steen 
gebeiteld. Soms spreken we van een 
‘2-in-1 convertible’ en een ‘2-in-1 de-
tachable’. Bij verschillende merken zal 
je ook vaststellen dat die twee termen 
door elkaar gebruikt worden. Soms 
worden ze ook ‘hybriden’ genoemd.
Dergelijke hybride toestellen hebben 
als overduidelijk voordeel dat ze flexi-
bel zijn in gebruik. Als je in de zetel 
hangt is de tablet mode het meest aan-
gewezen, en aan je bureau is de laptop 
mode meestal de beste keuze. Heel wat 
van deze toestellen kan je ook laten 

rechtstaan, wat ideaal is als je films 
wilt bekijken of een presentatie moet 
geven. Je doet gewoon meer met een 
hybride dan met elk van de andere toe-
stellen, en je hoeft je maar om één toe-
stel te bekommeren.
Een hybride is over het algemeen wel 
zwaarder dan een laptop, maar heel 
wat moderne versies wegen zeker niet 
meer dan een doorsnee laptop. Dat je 
goed moet opletten of de specificaties 
aan je noden voldoen spreekt vanzelf. 
Ook qua prijs zijn ze te vergelijken met 
een gewone laptop.

Geavanceerde tablets, zoals 
 Microsoft's Surface Pro, worden met 

een extern toetsenbord geleverd.

Een 2-in-1 toestel switcht in 
enkele seconden tussen tablet- 
en notebookmodus.

http://www.mediamarkt.be
https://www.mediamarkt.be/nl/category/_convertible-501291.html
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MAC VS WINDOWS, 
IOS VS ANDROID

Een besturingssysteem (operating system, OS) kiezen, hoe 
doe je dat eigenlijk? Of je nu een desktop, laptop, tablet of 
smartphone gebruikt, vroeg of laat word je met deze lastige vraag 
geconfronteerd. Wij helpen je een eind op weg.

http://www.mediamarkt.be
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HARDWAREKEUZE
Op dit vlak kunnen beide fabrikanten niet verder 

van elkaar verschillen. MacOS draait alleen op de door Ap-
ple gebouwde hardware (al heeft die intern dezelfde compo-
nenten als een pc). Daardoor heeft Apple een sterke controle 
over zijn totaalplatform, maar is de keuze voor de consument 
wel veel beperkter. Design is daarnaast ook altijd een speer-
punt geweest voor Apple. Windows draait op een veel ruimer 
scala aan toestellen. Je kan zelf je pc samenstellen en in een 
desktop zijn de meeste componenten gemakkelijk te upgra-
den. Er is een tijd geweest dat Windows-toestellen het lelijke 
eendje waren, maar dat is eerlijk gezegd voorbij. Aluminium 
unibodydesigns zijn ook al een tijdje beschikbaar voor Win-
dows en sommige modellen zijn echt prachtig.
Een laatste factor bij de hardwarekeuze is de prijs. Door de 
beperkte selectie en door de prijspolitiek van Apple zijn deze 
toestellen vaak (maar niet altijd) erg duur. En die prijs staat 
niet altijd in verhouding tot de prestaties. Windows biedt een 
veel ruimere prijsvork, dus doe zeker genoeg prijsonderzoek.

MACOS OF 
WINDOWS?

De strijd tussen Apple en Mi-
crosoft woedt al vele jaren. 
Soms ludiek, soms wat te 
fanatiek, en zoals dat met 

vele langdurige vetes gaat, soms ook 
gewoon gebaseerd op nonsens. Wat 
zijn dan de echte, wezenlijke verschil-
len tussen beide platformen?

1/
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SOFTWAREAANBOD
MacOS heeft een verdiende reputatie voor 

gebruiksgemak en het besturingssysteem bevat 
veel nuttige programma’s (foto- en video-editing en 
een volledige Office-suite). Windows-machines met 
alleen het besturingssysteem kunnen daar niet mee 
concurreren. Hardwarefabrikanten belasten het OS 
met allerlei ‘bloatware’ (software die de leverancier 
van je hardware ter promotie mee bundelt en die je 
eigenlijk beter verwijdert). De functionaliteit van 
MacOS evenaren vereist een bijkomend Office-pak-
ket en andere software. Daartegenover staat wel  
dat het softwareaanbod op Windows nog steeds uit-
gebreider is dan dat voor MacOS. Maar of dat voor 
een doorsnee concurrent belangrijk is, lijkt onwaar-
schijnlijk.
Ook op het vlak van veiligheid heeft MacOS lang 
een voorsprong gehad. De achterliggende reden is 
dat hackers gewoon economisch efficiënt willen 
werken, en dus het meest verspreide platform (Win-
dows) in het vizier namen. Ondertussen heeft ook 
MacOS af te rekenen met veiligheidsproblemen. 
Hou er ook rekening mee dat geen enkel platform je 
beschermt tegen phishingaanvallen of andere vor-
men van social hacking. Geen enkel besturingssys-
teem beschermt je als je zelf de sleutels van de voor-
deur weggeeft.

GAMING
Gaming heeft een lange traditie op het Windows-platform en die voor-

sprong merk je nog steeds. Ja, het aanbod van games die ook beschikbaar zijn 
op Mac is wel degelijk gegroeid, maar echte gamers weten dat ze beter voor 
Windows kiezen. Niet alleen heeft Windows het ruimste aanbod, ook hier 
speelt de mogelijkheid om je pc regelmatig een hardware-upgrade te geven 
een grote rol.

2/

3/
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HARDWAREKEUZE
Ook in dit segment houdt Ap-

ple alle touwtjes in handen. Je hebt 
dus een beperkte keuze van (soms te 
dure) toestellen. Maar die beperking 
garandeert wel een perfecte compa-
tibiliteit met het besturingssysteem. 
Android-toestellen vind je niet alleen 
in alle maten, maar ook met een sterk 
uiteenlopende keuze van features, en 
bijgevolg ook met sterk uiteenlopende 
prijzen. Bovendien zijn er een aantal 
features die je alleen op Android-toe-
stellen vindt, zoals hartslagmeters of 
contactloze communicatie via NFC 
(near field communication). Maar een 
belangrijk voordeel van Android is dat 
je op veel toestellen de interne opslag 
gemakkelijk kan uitbreiden met een 
micro-SD-kaart. Bij Apple is je inter-
ne opslag niet uitbreidbaar en toestel-
len met de hoogste capaciteit zijn vaak 
echt te duur geprijsd.

ANDROID 
VS IOS

Op smartphones en tablets 
gaat Apple de strijd aan met 
Google. En niet geheel on-
verwacht kun je hier gro-

tendeels dezelfde argumenten aanha-
len. Vervang Microsoft door Google en 
Windows door Android.

1/
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SOFTWAREAANBOD
Als we puur naar de besturings-

systemen kijken, dan zijn beide aan 
elkaar gewaagd. Het gebruiksgemak 
is uitstekend voor beide systemen en 
kleine verschillen zorgen hier niet 
voor een duidelijke winnaar. Ook het 
app-aanbod zal zelden de doorslag ge-
ven. Beide platformen hebben een rijk 
aanbod en apps zijn over het algemeen 
ook op beide platformen beschik-
baar. Voor apps die exclusief op iOS of 
Android zijn, is er vaak een goed alter-
natief op het andere platform. 
Net zoals bij de hardware houdt Apple 
voor iOS de touwtjes zelf in handen. 
Dat maakt de gebruikservaring erg 
uniform, een voordeel als je van toestel 
verandert. Android laat veel meer ver-
anderingen toe. Fabrikanten kunnen 
eigen user interfaces creëren en in-
stalleren, je kan de standaardtoepas-
sing voor e-mail, internet en dergelijke 
vlot aanpassen  en je kan zelfs volledig 
nieuwe versies van het besturingssys-
teem installeren die door vrijwilligers 

2/

geprogrammeerd worden (de zoge-
naamde ROMs). Die vrijheid heeft ook 
nadelen: Android-toestellen lopen niet 
automatisch mee met alle updates van 
het besturingssysteem (of ze die krij-
gen is afhankelijk van de hardware-
fabrikant), en niet alle user interfaces 
zijn even geslaagd. 
Wie veiligheid hoog in het vaandel 
draagt, is misschien beter af met een 
Apple-toestel. Android-smartphones 
lopen niet zelden achter met veilig-
heidsupdates en de vrijheid van apps 
en aanpassingsmogelijkheden zet de 
deur iets verder open voor malware. 
Dat Android ondertussen 80 procent 
van de markt in handen heeft, maakt 
het uiteraard ook een aantrekkelijker 
doelwit. 

http://www.mediamarkt.be


 BESTURINGSSYSTEEM & TYPE 

11MEDIAZINE.BE

WIFI-STANDAARDEN: 
802.11A/B/G/N/AC 

Draadloze netwerken zijn niet meer weg te denken uit onze levensstijl. Thuis, op 
het werk en in publieke plaatsen zorgen wifi-toegangspunten ervoor dat we overal 
en altijd verbonden zijn met het internet. We gidsen je door de verschillende wifi-
standaarden.

http://www.mediamarkt.be
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802.11B
In 1999 kwam de eerste extensie uit: 802.11b. Die werkt net zoals de oorspronkelijke standaard 
op de 2.4 GHz frequentie, maar levert een hogere datadoorvoer van maximaal 11 Mbps. Een 
belangrijk probleem is dat het 2.4 GHz bereik (we spreken soms ook van een frequentieband) 
storing kan ondervinden van microgolfovens, draadloze telefoons, babymonitors en Blue-
tooth-apparaten. Hou daarom voldoende afstand tussen je draadloos toegangspunt/router en 
dergelijke apparaten. Het signaal heeft binnenshuis een bereik van ongeveer 35 meter, maar 
dat hangt uiteraard ook af van hoeveel muren, kasten en andere voorwerpen zich tussen het 
toegangspunt en de cliënt bevinden.

De standaarden die gebruikt 
worden voor draadloze 
netwerken worden opge-
steld door IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engi-
neers), en zal je altijd herkennen aan 
de term 802.11. De eerste versie werd 
uitgebracht in 1997 (802.11-1997) en 
had een maximale datadoorvoer van 
2 Mbps (2 Mbit per seconde). Ter ver-
gelijking: bedrade netwerkaansluitin-
gen  leverden toen al 10 en 100 Mbps, 
en enkele jaren later zelfs 1 Gbps. 
Maar de bedenkers van wifi zaten niet 
stil en regelmatig verschenen (en ver-
schijnen) er nieuwe versies met steeds 
hogere datadoorvoer en robuustere 
verbindingen. 802.11A

In 1999 werd gelijktijdig met 802.11b ook een andere 
extensie goedgekeurd: 802.11a. Die levert een maxi-
male datadoorvoer van 54 Mbps en werkt op de 5 GHz 
frequentieband. Het gebruik van deze hogere frequen-
tie heeft als voordeel dat het signaal geen last had van 
storingen zoals dat bij 802.11b het geval was. Als nadeel 
raakt het signaal moeilijker door muren, waardoor het 
effectieve bereik meestal kleiner is dan dat van 802.11 b. 
Door de verschillende frequenties zijn beide standaar-
den incompatibel met elkaar. 
802.11a was duurder om te implementeren en werd 
daarom vooral in zakelijke omgevingen gebruikt, ter-
wijl 802.11b vooral bij de gewone consument erg popu-
lair werd. 

http://www.mediamarkt.be


 BESTURINGSSYSTEEM & TYPE 

13MEDIAZINE.BE

802.11N
Met de introductie van 802.11n in 2009 heeft het 
draadloos netwerk een grote sprong voorwaarts ge-
maakt. Deze extensie kan zowel in de 2.4 GHz als in 
de 5 GHz band werken, dergelijke toestellen herken 
je aan de ‘dual band’ vermelding. Opgelet, sommige 
draadloze toegangspunten kunnen beide niet tege-
lijk ondersteunen, dergelijke toestellen vermijd je 
beter. De datadoorvoer is verbeterd tot 72 Mbps en 
zelfs 150 Mbps (bij het gebruik van kanalen met een 
grotere bandbreedte). Verbeterde signaaltechnieken 
vergroten het bereik binnenshuis tot 38 meter (op-
nieuw, sterk afhankelijk van de omgeving). 802.11n is 
achterwaarts compatibel met 802.11a/b/g.
De belangrijkste verbetering kwam er in de onder-
steuning van MIMO (Multiple Input Multiple Out-
put). Door meer dan één antenne tegelijk te gebruiken 
die elk een deel van de voor jou bestemde datastroom 
sturen, kan de snelheid van het netwerk gevoelig ver-
hoogd worden. MIMO herken je in de specificaties 
aan de vermelding ‘MIMO a x b : c’, waarbij a het aan-
tal  zendende antennes is, b het aantal ontvangende 
antennes, en c het maximum aantal datastromen die 
verzonden kunnen worden. 802.11n laat een maxi-
male MIMO configuratie van 4 x 4 : 4 toe.  De door-
voersnelheid stijgt zo tot maximaal 288 Mbps (4 x 
72 Mbps) of 600 Mbps (4 x 150 Mbps). Om dergelijke 
snelheden te halen, moet het toegangspunt 4 stromen 
kunnen versturen en moet de ontvanger er 4 kunnen 
ontvangen.

802.11AC
De meest recente wifi-standaard is gelan-
ceerd in 2013: 802.11ac. De standaard bouwt 
verder op de verbeteringen van 802.11n maar 
werkt in de 5 GHz frequentieband. De meeste 
draadloze toegangspunten zijn echter ook ech-
te dual-band en kunnen dus ook in de 2,4 GHz 
frequentieband werken waar ze de 802.11n 
standaard gebruiken.
Wat levert 802.11ac? Op de eerste plaats is de 
datadoorvoer alweer verhoogd naar minimaal 
96 Mbps tot 200, 433 en optioneel zelfs 866 
Mbps (net zoals bij 802.11n is dat afhankelijk 
van de bandbreedte van het gekozen kanaal). 
Bovendien is het aantal MIMO datastromen 
opgetrokken naar maximaal 8. Theoretisch 
kan deze standaard dus een verbluffende 6,9 
Gbps leveren. In de praktijk zal je echter slechts 
een beperkt aantal kanalen kunnen gebruiken. 
De huidige apparatuur ondersteunt meestal 
tot vier stromen, met een doorvoer van 433 
Mbps voor een maximum van 1733 Mbps. 
Naast meer MIMO-stromen introduceert 
802.11ac ook MU-MIMO (Multiple User 
MIMO). Dat betekent dat het toegangspunt 
data kan sturen naar verschillende (tot maxi-
maal vier) klanten tegelijkertijd. In vroegere 
standaarden krijgt elke verbonden klant om 
beurt een stukje data (een van de belangrijkste 
redenen waarom je wifi-snelheden gevoelig 
ziet dalen als je met veel op hetzelfde netwerk 
zit).

802.11G
In 2003 verscheen de 802.11g exten-
sie, die op de 2.4 GHz frequentieband 
werkt met een datadoorvoer van 
maximaal 54 Mbps. Erg belangrijk: 
802.11g is achterwaarts compatibel 
met 802.11b. Dat betekent dat een re-
center 802.11g toegangspunt ook kan 
communiceren met oudere 802.11b 
klanten en omgekeerd. Uiteraard haal 
je alleen de beste snelheden als ieder-
een in het netwerk 802.11g gebruikt. 

http://www.mediamarkt.be
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HAAL MEER 
UIT DE 
BATTERIJ 
VAN JE 
LAPTOP

Laptops bieden een vrijheid en een mobiliteit die voor velen onmisbaar is. Je kan er 
altijd en overal mee aan de slag … tenminste, zolang je batterij het trekt. Heb je een 
lange vlucht voor de boeg of zit je de laatste tijd net te snel door je accu? Met deze 
handige tips haal je het maximum uit je batterij.

http://www.mediamarkt.be
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NIET NODIG? ZET UIT
Zit je ergens ver boven de Atlantische 0ceaan of red je het een tijdje offline, schakel dan een 

stroomvreter als wifi uit. Waarschijnlijk mag ook Bluetooth op non-actief. Absoluut audio nodig? 
Kies dan voor oortjes in plaats van je laptop-speakers en gaat het om muziek, haal die dan van een 
lokale schijf in plaats van bij Spotify of een andere streamingdienst. 
De kans is groot dat de achtergrondverlichting van je toetsenbord zich automatisch activeert, maar 
meestal kan je moeiteloos zonder. Uitzetten dus. Een externe Bluetooth- of USB-muis? Liever niet 
als je meer uit je accu wil halen. Dito voor een externe harde schijf of een ander USB-apparaat. Zet 
wat je nodig hebt om mee te werken lokaal en plug zo veel mogelijk randapparatuur uit. 

EERST EN VOORAL
Je laptop, notebook of MacBook 

voorziet zelf al in een aantal opties om 
spaarzaam met je batterijlading om te 
gaan. Vaak vind je in de instellingen 
zelfs een ‘Battery Saver’, 'Eco'-modus of 
‘Better Battery’-optie, waarmee je au-
tomatisch naar een lager accuverbruik 
schakelt. 
Je vindt daar ook opties om de stroom-
bedeling van de verschillende compo-
nenten en toepassingen meer gericht te 
controleren. Tenslotte kan je langs deze 
weg ook instellen hoe snel je scherm 
zich automatisch uitschakelt en je lap-
top naar stand-by, slaapstand of hele-
maal uit gaat, wanneer je hem even niet 
gebruikt. Hoe korter die tijd, hoe meer 
batterij je bespaart.

1/

2/
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DUIK ACHTER DE SCHERMEN
Niet alle toepassingen en programma’s die in de achtergrond draaien 

zijn onmiddellijk zichtbaar, terwijl ze wel stroom verbruiken en dus aan je 
autonomie knagen. Cloud-opslagdiensten synchroniseren zonder dat je het 
weet, een of andere softwareapplicatie zoekt om de haverklap naar updates 
en andere programma’s blijven stilletjes actief terwijl je ze volgens jou toch 
had afgesloten.
In Windows loont het de moeite om even rechtsonder, op het ‘systeem-
vak’-icoontje links naast je batterij-indicator te drukken, om te zien welke 
verborgen programma’s actief zijn. Met een rechtse klik krijg je in de meeste 
gevallen de optie om ze helemaal uit te schakelen. In MacOS vind je deze 
‘verborgen’ stroomdieven door rechts bovenaan op het batterij-icoontje te 
klikken, de ‘Activity Monitor’ te openen en ‘Energy’ te selecteren. 

SIMPEL EN 
GESTROOMLIJND

Een eenvoudige ingreep waarmee 
je aanzienlijk meer uit je batte-
rij puurt, is de helderheid van je 
scherm terugschroeven tot 50% en 
eventueel nog lager. In de meeste 
omstandigheden werkt dat net zo 
makkelijk. Wie tekst typt of in een 
spreadsheet werkt, heeft in theorie 
ook voldoende aan een lagere, meer 
energiezuinige resolutie, maar dat 
bijstellen gaat ons te ver en levert 
je hoogstens een handvol extra mi-
nuten op. Als je echter denkt dat 
het op die minuten zal aankomen ...
Vergeet multitasking. Tenzij het 
echt nodig is, heb je slechts één tot 
twee programma’s tegelijkertijd 
openstaan. Je browser en Word, 
een spreadsheet en je mailbox, ... 
Hoe meer programma’s tegelijker-
tijd actief zijn, hoe meer batterijla-
ding je verbruikt. Dat gaat ook op 
voor elk tabblad dat je in je inter-
netbrowser hebt openstaan. Zeker 
wanneer die pagina’s dynamische 
inhoud of automatisch afspelende 
video’s bevatten. Hou die tabblad-
balk netjes opgeruimd met enkel 
die pagina’s die je nodig hebt en je 
batterij gaat een pak langer mee. 
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GEEN BATTERIJ HEEFT HET 
EEUWIGE LEVEN, MAAR …

Er bestaat heel wat controverse rond de vraag 
hoe je de levensduur van een batterij en de 
autonomie die je eruit puurt zo lang mogelijk 
optimaal kan houden. De consensus bij de hui-
dige generatie Lithium-ion batterijen is dat je 
ze regelmatig tot onder de 20% capaciteit mag 
laten zakken, maar liever nooit helemaal leeg-
maakt. 
Warmte is slecht voor je batterij. Hou je laptop 
dus uit de zon en zorg ervoor dat de ventila-
tiekanalen nooit geblokkeerd worden. Zitten 
die kanalen onderaan, zet de laptop dan liever 
niet op je schoot of op een kussen. 
Behoorlijk wat laptopbatterijen zijn te vervan-
gen en in sommige gevallen kan je dat makke-
lijk zelf doen. Dat betekent dat je eventueel 
een back-upexemplaar kan meedragen. Er 
bestaan echter ook laptops, vaak gaat het om 
de superslanke modellen, waarvan de batterij 
moeilijk of helemaal niet te vervangen is. Iets 
om rekening mee te houden bij de aankoop van 
je volgende machine. 
Tenslotte bestaan er voor laptops ook externe 
power packs zoals je die wel eens bij smart-
phones en tablets ziet gebruiken. Draagbare, 
oplaadbare externe batterijen, waarvan je het 
voordeel van extra autonomie moet afwegen 
tegen het meezeulen ervan.  

UPGRADE WANNEER MOGELIJK
De meeste producenten van de systeemsoftware en 

andere programma’s die op je laptop draaien, werken continu 
aan upgrades. In vele gevallen gaat het om patches met nieu-
we extra’s en optimalisaties. Die laatste hebben niet zelden 
een positief effect op het energieverbruik. Hou die upgrades 
en nieuwe versies dus in het oog. 
Een andere, meer ingrijpende upgrade is je gewone harde 
schijf (HHD) vervangen door eentje van het SSD-type. Die 
werken aanzienlijk energiezuiniger. Weet wel dat deze up-
grade niet bij elk model laptop of MacBook mogelijk is. 
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