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KIES JOUW 
PERFECTE 

COMPUTER

Deel 2 / Zo bepaal je geheugen en rekenkracht



 GEHEUGEN & REKENKRACHT 

2MEDIAZINE.BE

 3 /  Geheugen: Hoeveel heb je nodig?

 7 /  Opslag: Snel, veel ... of beide?

 10 / Processor: Kies het model dat bij jouw gebruik past

 13 /  Grafische kaart: Niet alleen voor gamers!

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. 
Dit tweede deel zoomt in op 

processors, geheugen en 
de grafische kaart.

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

INDEX

Lees hier ook het eerste deel, over vorm, software, netwerk en batterij.
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RAM, WAT IS HET 
EN HOEVEEL HEB 
IK NODIG?

Wie de aankoop van een pc of laptop overweegt, ziet in de top drie van de specificaties 
altijd ‘geheugen’ opduiken, gevolgd door een cijfer en de letters RAM. Die RAM is dus 
duidelijk een belangrijk gegeven. Maar waar die RAM voor staat en belangrijker nog: 
hoeveel jij ervan nodig hebt, dat leggen we hier kort en helder voor je uit. 
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WAT DOET RAM?
Zie RAM als het geheu-

gen of een stuk van de hersenen 
waarop je computer een beroep 
doet om (meestal verschillen-
de) taken simultaan mee uit te 
voeren. Denk daarbij aan het 
openen van een webpagina, 
het schakelen tussen twee kan-
toortoepassingen, het op het 
scherm toveren van een foto of 
het volgende beeld in een game 
dat 60 van die beelden per se-
conde opvoert. 

WAT IS RAM?
RAM staat voor Random Access Memory, maar we verta-

len dat liever ietwat los en duidelijker als werkgeheugen. Het ziet 
eruit als groene latjes met daarop zwarte chip-plaatjes. 
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HOEVEEL RAM HEB IK NODIG?
Dat hangt af van wat je met je desktop of lap-

top wil doen, hoe lang je die desktop of laptop wil 
laten meegaan en of die desktop of laptop toelaat 
om later RAM toe te voegen. Bij een desktop is zo’n 
RAM-upgrade zelden een probleem. Bij sommige 
laptops, en meer bepaald bij de extra slanke exem-
plaren, is dit niet altijd mogelijk.
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MEER RAM IS DUS ALTIJD 
BETER?

Over het algemeen wel. Immers: hoe meer 
werkgeheugen, hoe meer en hoe complexer 
de taken die je computer tegelijkertijd aan-
kan. Maar maak daar wel meteen twee be-
merkingen bij. Ten eerste: RAM werkt in 
tandem met de processor van je computer 
en is dus niet het enige onderdeel dat instaat 
voor betere of snellere prestaties. Ten twee-
de: de hoeveelheid RAM die je computer aan 
boord heeft, kan gevoelig doorwegen op het 
prijskaartje. Wie weinig RAM-intensieve 
toepassingen draait, kan beduidend goedko-
per uitkomen.  

4/
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4 GB RAM VOLSTAAT …
… wanneer je je computer voorna-

melijk gebruikt om je sociale media mee 
te checken, het internet af te struinen, 
video- en/of audio te streamen en om in 
Word, Excel of gelijkaardige kantoortoe-
passingen te werken. 4 GB RAM volstaat 
wanneer je pc of laptop later met nog eens 
4 GB RAM opgeschroefd kan worden, of 
wanneer je over ruwweg een jaar sowieso 
een nieuw toestel koopt. 

WAT IS WEINIG/VEEL RAM?
Je vindt laptops die het met 2 GB RAM 

doen, maar die zijn eerder uitzonderlijk. Net zo-
als de modellen die 32 GB RAM aan boord heb-
ben. De overgrote meerderheid zit tussen de 4 
GB en 16 GB. Bij desktops, waar men over het al-
gemeen zwaardere toepassingen op draait, be-
gint het bij 4 GB, maar doen de meesten het met 
8 of 16 GB. 32 GB RAM is bij desktops een iets 
minder grote uitzondering. Bij een minderheid 
van de ‘zware gebruikers’ vind je zelfs systemen 
met 64 GB RAM.
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DOE MAAR 8 GB RAM …
… wanneer je alles wat hierboven met 4 GB RAM gedaan werd, 

tegelijkertijd wil doen. Wanneer je vaak een dozijn of meer internet-tab-
bladen hebt openstaan. Wanneer je in Excel met zware spreadsheets 
werkt, beeldintensieve PowerPoint-prestentaties maakt, of werkt met 
op maat gemaakte kantoorsoftware die een heleboel werkgeheugen ver-
eist. In theorie kan het met minder, maar wie beeldbewerkingssoftware 
zoals Photoshop vlot wil draaien heeft 8 GB RAM nodig. Beschikt je 
desktop ook nog over een goede grafische kaart, dan volstaat die 8 GB 
ook voor de meeste games.   

7/

Wie graag veel programma's 
gelijktijdig gebruikt, heeft 

veel geheugen nodig.
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MISSCHIEN 
TOCH BETER 

16 GB RAM ...
… wanneer je echt inten-
sieve en complexe toepas-
singen gebruikt. Dat kan 
professionele software 
zijn, zoals beeld- en video-
bewerkingsprogramma’s, 
maar net zo goed video-
games. In beide gevallen 
werkt het werkgeheugen 
of RAM meestal samen 
met een grafische kaart 
die op haar beurt ook over 
de nodige gigabytes aan 
RAM beschikt.  Met 16 GB 
RAM zit je in de meeste 
gevallen goed voor vijf jaar 
en langer.  
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HET GAAT TRAAG, DUS IK 
HEB TE WEINIG RAM?

Dat kan. Hoe meer en hoe complexer de ta-
ken, hoe meer RAM vereist is om alles soepel 
draaiende te houden. Weet echter dat wan-
neer een webpagina langzaam opengaat, dat 
vaker aan je verbinding of de website zelf ligt 
dan aan een RAM-tekort aan jouw kant. Dat 
geldt voor de meeste online toepassingen en 
ook rigide beveiligingssoftware durft er de 
rem wel eens op te zetten. Er is ook heel wat 
software die maar een bepaalde hoeveelheid 
RAM aanspreekt, ook al heb je dubbel zoveel 
in voorraad. 

10/

ACH IK GA VOOR 32 
GB RAM WANT …

… ik wil ook over twee jaar nog altijd de 
meest veeleisende games op de hoogste 
resoluties en met maximaal detail kun-
nen spelen. Ik ben ook helemaal mee 
met 4K en weet dat als ik het onderste 
uit de kan van nieuwe VR-toepassingen 
wil halen, ik met 32 GB goed zit. 

9/
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OPSLAG. 
HOE? 
WAAR? 
WAAROM?

Hoe netjes we onze bestandenlijsten ook telkens weer opschonen, 
langzaam maar zeker raakt onze harde schijf vol. Ook al streamen 
we tegenwoordig steeds meer, de nood aan opslagruimte blijft 
groeien. De ene opslag is echter de andere niet.  
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HDD EN SDD
De traditionele, maar nog steeds gangbare plek om je digitale informatie op te slaan, is de harde 
schijf van je desktop of laptop. Die harde schijf is er in twee varianten: de klassieke hard disk 
drive oftewel HDD en de meer recente maar al stevig ingeburgerde solid-state drive, kortweg 
SSD. Het basisverschil tussen beide is dat de HDD zich laat vergelijken met een alsmaar weer 
overschrijfbare data-schijf. Een SSD maakt gebruik van flashgeheugen-chips. Die laten zich 
enigszins vergelijken met het flashgeheugen in USB-geheugensticks, maar de variant in SSD’s is 
sneller, betrouwbaarder en een pak duurder. 

We nemen meer foto’s, 
videoresoluties gaan 
met sprongen de 
hoogte in, games vra-

gen alsmaar meer ruimte en we down-
loaden apps en ander spul dat het een 
lieve lust is. Die digitale data moeten 
we allemaal ergens kwijt. Onze vraag 
naar meer opslagruimte groeit dus en 
daar is meer dan één antwoord op. Elk 
met zijn eigen troeven. 

DE TOEKOMST IS AAN SSD
Dat hogere prijskaartje van een SSD is zo 
ongeveer de enige echte reden waarom er 
vandaag nog zo’n groot aanbod aan HDD’s 
bestaat. Een pc of Mac met een SSD start 
sneller op, opent en draait programma’s 
sneller en schrijft data sneller weg. In 
tegenstelling tot de snel draaiende schijf 
in een HDD telt een SSD geen bewegen-
de onderdelen. Dat maakt SSD’s stiller, 
beter bestand tegen schokken/vallen én 
zuiniger in stroomverbruik. Je doet dus 
langer met de batterijlading van je laptop 
of MacBook. Een SSD neemt ook minder 
plaats in, wat hen de ideale keuze maakt 
voor de superslanke modellen onder die 
laptops en MacBooks. 

https://www.mediamarkt.be/nl/category/_data-opslag-501376.html
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AAN JOU DE KEUZE
In sommige gevallen zal je niet 
kunnen kiezen. In die nieuwe flin-
terdunne laptop zit een SSD en 
daarmee uit. Heb je absoluut 8 TB 
aan opslagruimte nodig, dan ben 
je vooralsnog aangewezen op een 
HDD. In nagenoeg alle andere geval-
len wordt het vooral een budgettai-
re overweging en/of een compromis 
tussen opslagcapaciteit en prijs. Het 
verschil tussen dezelfde standaard 
desktopconfiguratie met HDD en 
SSD kan gevoelig groot zijn. Af en 
toe zie je combinaties van een klei-
ne SSD-schijf voor het opstarten en 
openen van programma’s, naast een 
flink uit de kluiten gewassen HDD 
voor standaard-opslag. Een mooie 
middenweg in snelheid, capaciteit 
en prijskaartje. Ach, misschien is 
voor jou die SSD van 512 GB wel 
ruim voldoende omdat je alle min-
der acute data toch opslaat in een of 
andere cloud of op je netwerkserver. 
Die laatste komen overigens ook in 
HDD- en SSD-varianten. 

OVER STOKKEN EN KAARTEN
Naast interne en externe HDD- en SSD-opslag 
halen we graag nog even geheugensticks en ge-
heugenkaartjes aan. De capaciteit van zo’n stick 
of kaartje lijkt zich momenteel te beperken tot 
128 GB, maar dat is meestal ruim voldoende om 
je tijdelijk uit de nood te helpen of om een best 
stevige hoeveelheid data in sleutelhanger- of 
postzegelformaat op verplaatsing mee te ne-
men. We onderstrepen echter dat dit geen op-
slagoplossingen voor de lange termijn zijn. Zo-
wel geheugensticks als -kaartjes maken gebruik 
van een ander, meer slijtagegevoelig type flash-
geheugen-chips dan SSD’s. 

STERKE FIN DE CARRIÈRE VOOR HDD
Ondanks al die voordelen van SSD op HDD is die laatste nog 
lang niet van het toneel verdwenen. We hadden het al over dat 
prijskaartje. Voor een SSD met een opslagcapaciteit van 1 ter-
rabyte (1 TB) betaal je momenteel nog drie, vier of meer keer 
zoveel als voor een HDD met dezelfde capaciteit. Dat geldt ove-
rigens ook voor de externe exemplaren en netwerkopslagsys-
temen. Daarom vind je makkelijk een 
HDD van 2 TB, maar zijn SSD’s van die 
omvang veel minder courant. Tenslotte 
is dat schokbestendige en energiezuini-
ge argument bij desktops veel minder 
relevant. 

Een klassieke HDD is 
prima voor veel, maar 
wat tragere opslag.
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HOE KIES JE 
DE JUISTE 
CPU?

Genoeg gewacht, je hebt besloten dat een nieuwe desktop (of laptop) absoluut noodzakelijk 
is. Je droomt van flitsend snelle opstarttijden, vlot lopende games, en videobewerking die 
geen hele nacht moet doorlopen. Welke CPU (of central processing unit) past het best bij jouw 
activiteiten?
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Voor je voor een nieuwe CPU 
of processor gaat shoppen, 
moet je weten waar je op 
moet letten. Intel en AMD 

bieden tientallen verschillende model-
len aan, en je doet er goed aan om de 
prijzen en belangrijkste eigenschap-
pen te vergelijken. Zo kan je afwegen of 
een bepaald model zijn meerprijs wel 
waard is. Dit zijn de zaken die je best in 
het oog houdt.

1. Aantal kernen (‘cores’): Moderne 
processors kunnen verschillende din-
gen tegelijk doen. Om dat te kunnen, 
maken ze gebruik van meerdere ker-
nen. Je processor bestaat als het ware 
uit een aantal kleinere processors. Aan 
de onderkant van het spectrum vinden 
we modellen met twee kernen, vier 
kernen zijn over het algemeen de norm, 
zes of meer kernen vind je enkel in ser-
vers of high-end werkstations.

2. Aantal ‘threads’: Een processorco-
re kan ook nog eens virtueel gesplitst 
worden, waardoor hij twee taken uit-
voert in plaats van één. Intel noemt dit 
Hyperthreading. Het aantal threads is 
dan dubbel zo hoog als het aantal cores.
 
3. Basiskloksnelheid (GHz): Lang ge-
leden was de kloksnelheid de gouden 
standaard om de snelheid van een CPU 

te bepalen. Die tijd is voorbij, maar het 
blijft wel een belangrijke indicator. 
Hogere snelheden wijzen over het alge-
meen ook op een hoger verbruik.

4. Boost of Turbo kloksnelheid (GHz): 
Sommige processors kunnen hun 
kloksnelheid tijdelijk optrekken om 
een taak sneller af te werken. De CPU 
verbruikt dan meer, en wordt warmer. 
Wie van plan is om gedurende lange 
tijd erg CPU-intensieve taken te draai-
en moet goede CPU-koeling voorzien, 
om zo lang mogelijk op Boost snelheid 
te kunnen draaien.

5. TDP (Thermal Design Power) 
(Watt): Dit is de maximale hoeveel-
heid warmte die het koelsysteem van 
de CPU kan afvoeren in typische om-
standigheden. Het is indicatief voor 
het verbruik van je pc. 

Processors bestaan in ge-
neraties en productlijnen, 
zoals de Intel i7.
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HOE KIEZEN?
Zo, nu je in grote lijnen weet waar je 
naar moet kijken, hoe kies je nu de bes-
te CPU? De belangrijkste factor is we-
ten wat je met je computer doet. 

• Doe je niet veel meer dan wat surfen 
op het web, mails nakijken en af een 
toe een document maken, dan voldoet 
quasi elke CPU die je vindt. Ben je dan 
ook nog eens op zoek naar de allerlaag-
ste prijs, zoek dan een Intel Pentium of 
Celeron. Deze processors vind je regel-
matig in Chromebooks en ze zijn uitge-
rust met twee cores.

• Wil je iets meer betalen voor wat ex-
tra comfort tijdens het werken, dan is 
het aan te raden over te stappen naar 
een Intel Core i3 model. Ze hebben een 
hogere kloksnelheid, twee cores en 
vier threads.

• Gebruik je de pc voor meer dan sur-
fen, mail en Office? Je wilt bijvoor-
beeld ook regelmatig wat gamen? Of 
gebruik je wel eens toepassingen die 
wat meer eisen van je CPU? Dan is de 
Intel Core i5 je beste keuze. Ze zijn uit-
gerust met vier kernen, vier threads, en 
zijn de eerste processors die over Boost 
snelheden beschikken. Een alternatief 
van AMD is de Ryzen 5 serie.

• De Core i7 lijn, met vier cores en acht 
threads, is er voor gebruikers die veel 
multithreaded toepassingen gebrui-
ken. Dat is zelden nodig, zelfs voor veel-
eisende gebruikers. Videobewerking, 
fotobewerking, 3D-modelling en ren-
dering, en video transcoding zijn goe-
de voorbeelden. Draai je veel software 
tegelijk, die op zich ook al veeleisend 
is, dan is dat ook een indicator dat een 
Core i7 voor jou geschikt is. Sommige 
(maar zeker niet alle) games maken er 
ook gebruik van, maar gamers blijven 
beter bij een Core i5 en stoppen het uit-
gespaarde geld in een betere grafische 
kaart. AMD biedt in dit segment de Ry-
zen 7 serie aan.

INTEL VS AMD
Lange tijd heeft Intel AMD het nakijken gegeven. Maar dit jaar 
heeft AMD een nieuwe reeks CPU’s (Ryzen) op de markt gezet die 
terug de concurrentie aankunnen met Intel. Het belangrijkste 
verschil is dat een equivalente AMD-processor over het algemeen 
meer cores/threads aanbiedt dan het Intel-model. De AMD Ryzen 
7-reeks heeft 8 cores/16 threads, terwijl de Intel Core i7 het moet 
stellen met 4 cores/8 threads. En de AMD Ryzen 5-reeks start met 
4 cores/8 threads, en heeft zelfs modellen met 6 cores/12 threads, 
terwijl de Intel Core i5 4 cores/4 threads heeft.
De Intel-processors lijken dus in het nadeel, maar dat is enkel 
het geval als je regelmatig zware multithreaded toepassingen 
gebruikt. In singlethreaded toepassingen (waaronder heel wat 
games) haalt Intel nog altijd betere resultaten.
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EEN GRAFISCHE 
KAART KIEZEN: 
HOE BEGIN JE 
ERAAN?

Naast CPU, moederbord en geheugen, is een grafische 
kaart het belangrijkste onderdeel van je computer. Heb 
je er een nodig, en zo ja, hoe krachtig moet die zijn? 
We geven je enkele tips.
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HEB IK EEN APARTE 
GRAFISCHE KAART NODIG?

Veel moderne moederborden zijn uitgerust met 
onboard graphics. Dat betekent dat de chipset 
die het reilen en zeilen van je computer bestuurt, 
ook over een bescheiden GPU (Graphics Pro-
cessing Unit) beschikt. Nu ja, bescheiden: als je 
computeractiviteit vooral uit mail, internet en 
wat Office-toepassingen bestaat, dan zijn die on-
board graphics meer dan voldoende. Zelfs voor 
dagelijkse multimedianoden zijn ze perfect ge-
schikt.
Een aparte GPU is er in de eerste plaats voor ga-
mers. Maar er zijn ook een aantal andere taken 
die sterk leunen op je grafische kaart. Zware 
fotobewerking bijvoorbeeld, video editing, ont-
werpen in 3D of renderen van 3D-ontwerpen. 
En voor wie zich helemaal hip wil voelen: cryp-
tocurrencies berekenen (een alternatief digitaal 
geldsysteem).
Ook wie meer dan één monitor wil aansluiten, 

moet meestal zijn 
toevlucht nemen 
tot een aparte vi-
deokaart.

1/

NVIDIA OF AMD?
Er is geen absoluut antwoord als je 

wilt weten wie de beste grafische kaarten 
heeft. Zowel Nvidia als AMD brengt met 
de regelmaat van de klok nieuwe modellen 
en nieuwe drivers uit. AMD-kaarten zijn 
soms net wat aantrekkelijker geprijsd, maar het verschil is vaak 
klein. Welke factoren kunnen wel de doorslag geven? 

• Gamers met een AMD Freesync- of Nvidia G-sync-monitor 
moeten een kaart van hetzelfde merk kiezen als ze het maxi-
mum uit hun monitor willen halen. Deze technologie synchro-
niseert de refreshrate van je monitor met de framerate van je 
kaart voor de vloeiendste beelden, zonder ‘tearing’ (een eerder 
weergegeven frame wordt nog getoond op een nieuw frame).

• Sommige zeer specifieke toepassingen werken alleen of veel 
beter met het ene of andere merk. Gebruik je zo'n toepassing, 
dan weet je dat ongetwijfeld al. Zo zijn bepaalde AMD-kaarten 
gegeerd om cryptomunten te mijnen.

2/

https://www.mediamarkt.be/nl/category/_grafische-kaart-501411.html
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ALGEMENE KEUZECRITERIA
Als je voor het eerst een grafische kaart in 

je computer stopt, kijk dan na of je computer aan de 
nodige specificaties voldoet. Je hebt een vrije PCIe 
x16-slot nodig. Je voeding moet nog voldoende ver-
mogen hebben om de GPU aan te zwengelen en hij 
moet over de correcte kabels en aansluitingen be-
schikken. Hoeveel vermogen je nodig hebt, vind je in 
de specificaties van de kaart (kijk naar ‘TDP’ voor 
een goede referentie). Vergeet niet na te kijken of je 
kaart wel past. Sommige cases zijn krap bemeten en 
een grafische kaart kan indrukwekkende afmetin-
gen hebben.
Factoren die kunnen meespelen: koeling en lawaai. 
Moderne GPU's, zeker de hogere modellen, verbrui-
ken flink wat stroom en produceren bijgevolg ook 
flink wat warmte. Sommige modellen zijn uitge-
voerd met een extra efficiënt koelsysteem, zodat ze 
onder bijna alle omstandigheden stil blijven.
Tot slot is er nog de prijs. De belangrijkste factor 
daarin is hoeveel GPU-paardenkracht je wenst. 
Maar hou ook rekening met het volgende: een CPU 
gaat vele jaren mee. Een GPU is na enkele jaren al 
niet meer genoeg om de topgames aan hoge frame-
rates en maximale details te draaien. Het kan dus 
slimmer zijn om een iets lager model te kiezen en na 
twee jaar te upgraden.

INSTAPPERS
Is je budget je belangrijkste beperking, 
dan mik je op 1920x1080-resolutie en 
medium of high settings in de mees-
te games. Kaarten uit de range 100-
150 euro voldoen dan, zoals een AMD 
RX460 of Nvidia GTX1030.

MID-RANGE
De goede mid-range-kaarten hebben 
een prijskaartje van 150 tot 350 euro. 
Dan denken we bijvoorbeeld aan een 
Nvidia GTX1050 of GTX1060 of een 
AMD RX560. Die kaarten zijn beschik-
baar in twee uitvoeringen (met meer of 
minder geheugen). Dat extra geheugen 
kan een mooie boost in prestaties leve-
ren. Deze kaarten laten je moeiteloos 
gamen op 1920x1080-resolutie en high 
of ultra detail. Mits je wat toegevingen 
doet op detail kan je zelfs in 2560x1440 
gamen.

3/
TOP-END
Vanaf 350 euro en hoger zitten we in 
de bovenkant van het segment. Kaar-
ten zoals de Nvidia GTX1060 6GB of 
GTX1070 of de AMD RX570 of RX580 
leveren topprestaties, maar voor een 
stevige prijs. Als je wilt gamen in 
2560x1440 zijn deze kaarten onont-
beerlijk.

EXTREME
Is het beste niet goed genoeg voor je? 
Wil je gamen in 4K, op ultra detail? Of 
ben je van plan iets te verdienen met 
cryptomining? Dan kan je meerdere 
grafische kaarten tegelijk in je systeem 
stoppen. Dankzij Nvidia SLI of AMD 
CrossFire werken meerdere kaarten 
samen om aan de meest absurde reken–
eisen te voldoen. Leg er wel stevig wat 
budget voor opzij, en voorzie een extra 
krachtige voeding.

ONTDEK ALLE PRODUCTEN

https://www.mediamarkt.be/nl/

