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Goede redenen om voor een 
desktop computer te kiezen   
Laptops en mobiele systemen hebben de bureaucomputer bijna 
helemaal uit de markt geduwd. Jammer, want er zijn wel een paar 
goede redenen om toch voor een klassieke desktop te kiezen. 
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Makkelijker om onderdelen te vervangen

Natuurlijk hebben laptops een paar voordelen die je niet kunt negeren. Het feit dat ze 
iets makkelijker onder de arm te nemen zijn, om maar iets te zeggen. Dat betekent 
niet dat de oerklassieke pc-vorm al volledig is afgeschreven.

Een belangrijk voordeel is het feit dat een desktop makkelijker open te maken is 
om de onderdelen die erin zitten te vervangen of te upgraden. Denk dan aan de 
videokaart, het moederbord, het interne geheugen, de processor en de solid state 
drive waarop je je gegevens parkeert. Als je een laptop hebt waarvan de interne 
hardware gedateerd geraakt, is het veel moeilijker om daar nieuwe onderdelen in te 
steken. Gevolg: je moet een nieuwe laptop kopen. Een desktopcomputer gaat dus veel 
langer mee.

Intensief gebruik

Wie intensief zijn computer gebruikt, zal ook sneller neigen naar een klassieke 
desktop. De bovengenoemde redenen spelen mee, maar er is meer. De grafische 
processoren in een desktop zijn in de regel een pak krachtiger dan de ‘mobiele’ versies 
die in een laptop zitten. De ruimte binnen de behuizing van een laptop is  beperkt; een 
teveel aan kracht betekent snel oververhitting. 

Meerdere en grotere monitoren

Laptopschermen zijn gemiddeld 15 inch, met hier en daar wat uitschieters van 17 
inch. De meeste monitoren voor desktoppc’s zijn groter. Natuurlijk kan je een extra 
groot scherm ook gewoon op je laptop aansluiten, maar wie op zijn bureau een 
opstelling van meerdere schermen wil (grafici) doet er sowieso beter aan om een 
desktop te nemen. Die heeft namelijk ook meer ruimte voor ingebouwde poorten.

Zitten, opstarten, en klaar

Ja, er valt véél te zeggen voor de handigheid van een laptop, die je overal met je 
mee kunt nemen. Maar wanneer je altijd op dezelfde plaats werkt, maakt het minder 
uit welk type computer je hebt. En heb je bovendien minder gehannes met kabels 
en accessoires. Bij een desktop blijft alles immers mooi zitten waar het zit, zodat je 
gewoon moet neerzitten en het ding aanzetten wanneer je begint.

De desktop computer heeft dus nog steeds nogal wat voordelen 
ten opzichte van een laptop computer. Voordelen die met name 
interessant zijn voor mensen die veel werk doen op de computer 
of wanneer u hoge prestaties verwacht. 
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HP EliteDesk 800 G5 serie

Bedrijven hebben behoefte aan betrouwbaarheid. Die vindt u hier. 

De fraaie HP EliteDesk die ontworpen is om te presteren, indruk te maken en te 
beschermen, biedt maatwerk implementaties met HP’s brede aanbod aan form 
factors. die het succes van uw bedrijf vergroten.

HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini

De ultrakrachtige zakelijke Mini is nu flexibeler dan ooit

Ervaar prestaties, beveiliging en goede beheermogelijkheden voor de moderne 
werkplek met de compacte HP EliteDesk 800 Desktop Mini. Hij is gemaakt om perfect 
bij uw bedrijf en budget te passen. Pak veeleisende uitdagingen aan met een 9e 
generatie Intel® Core™ processor en opslag met hoge capaciteit.

HP EliteDesk 800 G5 Small Form Factor pc

Beveiliging, beheermogelijkheden en prestaties in een modern, compact ontwerp 

De HP EliteDesk 800 SFF biedt enorme uitbreidbaarheid met vier inbouw-
compartimenten en vier sleuven van halve hoogte. Bovendien biedt hij drie 
aanvullende M.2-slots en 11 USB-poorten, dit alles in een compacte form factor.
Intensieve gebruikers zullen de snelle pc met een 9e generatie Intel® Core™ processor 
waarderen.

HP EliteDesk 800 G5 Tower pc

De lat kan niet hoog genoeg liggen als het gaat om prestaties,beveiliging en 
beheerbeveiliging en beheer

De HP EliteDesk 800 TWR, die ontwikkeld is voor bedrijven, is een van de veiligste 
pc’s met enorme uitbreidbaarheid zoals vereist door de werknemers van vandaag, in 
een stijlvol ontworpen behuizing voor de moderne werkomgeving. Toonaangevend in 
kracht en prestaties dankzij de 9e generatie Intel® Core™ processor.
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