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Wanneer een laptop accu ouder wordt, gaat de accucapaciteit achteruit. Dit betekent dat een volle accu
steeds sneller leegloopt. Dit los je gemakkelijk op door jouw laptop accu te vervangen. Wil je een kwalitatief
goede laptop accu, maar dan voordeliger en met langere garantie? Of reis je veel? Dan kan een extra laptop
accu handig zijn. Zo heb jij altijd en overal stroom. Je laptop accu vind je via het model- of typenummer van
jouw laptop. ICT Support is u er graag behulpzaam mee.

Wat belangrijk is bij een laptop accu
Een laptop accu is misschien wel het meest essentiële onderdeel van het gehele apparaat, maar waar moet je
op letten bij het aanschaffen ervan? Laptop accu’s zijn ervan én voor verschillende merken, en in
verschillende modellen. Ga je op zoek naar een laptop accu, bedenk dan aan welke eisen en specificaties hij
voor u moet voldoen.
1 capaciteit
2 gebruik van de laptop
3 prijs en garantie
Of het nu gaat om compatible accu’s of merk specifieke accu’s: bij ICT Support start de zoektocht naar het
perfecte product. Om de juiste laptop batterij te vinden, is het handig om te kijken naar het modelnummer op
de laptop aan de onderkant van het apparaat. Zo kun je snel en eenvoudig de juiste gegevens van je accu
vinden.
Let wel op dat het modelnummer niet hetzelfde is als het serienummer van je laptop!

Een laptop accu kopen
De meeste laptop accu’s gaan (theoretisch) twee tot drie jaar mee, afhankelijk van het merk, model capaciteit
en gebruik. Het is belangrijk dat de laptop niet altijd onder stroom staat want dat komt de levensduur niet ten
goede. Gebruik hem dus regelmatig via de accu ook al is dat wat langzamer i.v.m. met energie beheer.
Kom je er zelf niet helemaal uit of heb je hulp nodig bij het zoeken naar je laptop accu? Neem dan contact
met ICT Support op via een e-mail. info@ict-support.nl of telefoon 06 23 69 52 52
Wij helpen je dan graag verder.
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