
Notebooks   zonder gedoe
Een lichte, razendsnelle computer waarbij je je niet druk hoeft te maken om onderhoud  
en beveiliging. Een apparaat waarmee je alles kunt doen voor een aantrekkelijke prijs.  

De Chromebooks met Google-applicaties zijn er nu voor iedereen.

W il je een laptop kopen, dan valt er op dit moment heel 
wat te kiezen. Natuurlijk is er het gloednieuwe 
Windows 8. Ook kun je kiezen voor een Macbook van 

Apple. Naast deze mogelijkheden is er sinds enige tijd nóg een 
optie: de Chromebook. 
Verschillende fabrikanten maken Chromebooks, computers die 
niet met de vertrouwde besturingssystemen van Microsoft en 
Apple werken, maar met Chrome OS van Google, dat eigenlijk 
nauwelijks een besturingssysteem is. Bij deze nieuwe laptops 
vormt de webbrowser de basis. Dat betekent dat je bijna alle 
programma's online gebruikt en dat je je bestanden op internet 
opslaat. Dat idee is misschien even wennen, maar deze manier 
van werken heeft flink wat voordelen.

BetaalBaar
In de eerste plaats is de prijs een groot voordeel. Hoewel er al 
apparaten in verschillende prijsklassen zijn, betaal je voor de 
Chromebooks die nu in Nederland te koop zijn tegen de 300 euro. 

oNliNe  
sameNwerkeN

Veel mensen die op 
 verschillende plekken samen 

aan  documenten werken, 
hebben het nut van Google 
Drive al ontdekt. Met deze 
online opslagruimte kun je 

eenvoudig samenwerken met 
 iedereen die je toegang geeft 

tot je bestanden.

Daarvoor heb je een mooi vormgegeven apparaat waarmee je alle 
belangrijke dingen kunt doen. Van teksten schrijven tot video's 
bekijken en van spelletjes spelen tot videochatten met je collega's. 
Die lage prijs is wel te verklaren. Een computer met een browser 
als basis heeft geen heel krachtige hardware nodig om goed te 
kunnen functioneren. Met een bescheiden processor en niet meer 
opslag dan nodig hoeft hij niet zo veel te kosten, terwijl je toch een 
volwaardige laptop hebt.
Chrome OS, het besturingssysteem van Google, wordt bovendien 
regelmatig van updates voorzien zonder dat je daar iets voor hoeft 
te doen. Met andere woorden: de laptop die je nu koopt, is over een 
jaar moderner dan nu.
Niet alleen je software is altijd bij de tijd, met een Chromebook 
kun je er ook zeker van zijn dat je altijd een veilige computer hebt. 
Dankzij automatische updates ben je ook altijd beschermd tegen 
virussen en andere dreigingen. En omdat je je bestanden op internet 
opslaat, heb je altijd een reservekopie. Zelfs als er onverhoopt iets 
met je computer gebeurt.
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online en offline
Het eerste wat opvalt als je een Chromebook aanzet, is hoe snel hij 
opstart. Bij veel computers kun je tijdens het opstarten makkelijk 
even naar de keuken lopen om een kop koffie in te schenken, de 
Chromebooks staan echter binnen een paar seconden voor je 
klaar. Ook Chromebooks hebben een bureaublad zoals je dat van 
je Windows-pc of van je Mac kent. Via dat bureaublad kom je met 
één klik bij een van de Google-programma's die al op het apparaat 
staan. Dat is in de eerste plaats de snelle browser Chrome. Voor 
e-mail gebruik je Gmail en voor de online opslag van al je gegevens 
is er Google Drive. Met Google Play speel je muziek en video's af 
en chatten doe je in hangouts. Naast deze basisvoorzieningen zijn 
er duizenden gratis apps, thema's en uitbreidingen beschikbaar 
waarmee je alles uit je Chromebook kunt halen. Ze zijn beschikbaar 
in de Chrome Web Store. 
Anno 2013 wil je natuurlijk de gegevens van je laptop delen 
met andere apparaten. Heb je een Android-telefoon of -tablet, 
dan is het delen van bijvoorbeeld je bestanden, je mail en je 
agenda kinderspel. Werk je met een andere computer waarop 
Chrome als browser is geïnstalleerd, dan kun je ook daarmee 
gegevens delen.
Een lichte, snelle laptop is natuurlijk ideaal voor onderweg. Maar 
hoe zit het nu als er geen internet beschikbaar is? Het zal je niet 
verbazen dat de Chromebook het beste werkt in combinatie met 
internet. Toch kun je er ook offline mee werken. Zo is er offline 

ondersteuning van Google Docs, zodat je onderweg documenten 
kunt maken en bewerken. In de Chrome Web Store vind je talloze 
apps die je ook offline kunt gebruiken.

Welke modellen zijn er?
Op dit moment zijn er twee fabrikanten die in Nederland 
Chromebooks verkopen: Samsung en Acer. De Acer C7 heeft een 
HD-scherm van 11,6 inch en een HD-camera. Met zijn gewicht van 
1,4 kilo is hij lekker licht en met een accu die tot vier uur meegaat 
kun je een lange treinreis vooruit. Heb je toch wat opslagruimte 
nodig? Met een harde schijf van 320 GB zul je niet snel tekortkomen. 
Daarnaast krijg je 100 GB aan opslag bij Google Drive. 
Samsung heeft een Chromebook met een gewicht van 1,1 kilogram 
en een accu die meer dan 6,5 uur meegaat. Het apparaat heeft net 
als de Acer een 11,6 inch scherm en beschikt over een vga-camera. 
De Samsung heeft geen harde schijf, maar een snelle solid state 
drive (SSD) van 16 GB. Ook bij deze Chromebook krijg je 100 GB 
opslag in de Google-cloud.
Nog niet in Nederland te koop, maar wel het vermelden waard: de 
Chromebook die Google zelf heeft ontwikkeld. Met de Pixel biedt 
het bedrijf een apparaat dat zich qua behuizing en beeldscherm 
kan meten met de allerbeste notebooks die op dit moment te koop 
zijn. Of dit concept aanslaat (de prijs ligt in de VS rond de 1.300 
dollar) en of de Pixel ook hier in de winkel komt te liggen, moeten 
we afwachten. «


