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Wat is het verschil tussen een Chromebook en andere laptops?
Een Chromebook is een budgetvriendelijk alternatief voor laptops met Windows of MacOS als
besturingssysteem. Chromebooks draaien op Chrome OS en dat betekent dat Windows programma's niet
werken op deze apparaten. Maar wat als je twijfelt tussen een Chromebook en een ander soort laptop?
Op deze pagina leggen wij het verschil tussen een Chromebook en andere laptops uit.
Zo vind jij wat het beste bij jouw gebruik past en maak je de beste keuze bij het kopen van een nieuwe laptop.

Chromebook
Aanbevolen voor...
Besturingssysteem
Webbrowser
Opslag
Apps
Bestand tegen virussen
Batterij

Basistaken, zoals internetten en tekstverwerken
Chrome OS
Google Chrome
In de Cloud
Alleen uit de Chrome Web Store
Automatisch beveiligd via Google
Energiezuinig

Laptop
Alle taken, van internetten tot gamen
Windows, MacOS
Alle browsers
Op schijf en in de Cloud
Vrijwel alle programma's en apps
Antivirus software nodig
Verschillend per model

Chromebook: niet geschikt voor zware taken
Een Chromebook is niet krachtig genoeg om zware taken uit te voeren. De apps uit de Chrome Web Store
gebruik je om te mailen, films te kijken en muziek te luisteren. Games spelen kan, maar verder dan spelletjes
zoals Tetris of Angry Birds kom je niet.
Laptop: van internetten tot gamen
Alle laptops zijn geschikt voor simpel internetten en films kijken. Afhankelijk van de processor en het RAM
geheugen ga je aan de slag met bijvoorbeeld foto's en video's bewerken. Om te gamen ga je voor een
laptop met een dedicated videokaart.
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