ReviverSoft Blog
Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again
http://www.reviversoft.com/no/blog

Trenger jeg en Ultrabook? Hva er fordelene?Do I Need an
Ultrabook? What are the benefits?
Tror du trenger en Ultrabook?

Illustrasjon: Gordon McAlpin
Ultra betyr “går ut over det som er vanlig” eller “overdreven” eller “ekstrem”. Ultrabooks er slags motsatt
av det … det er et ord skapt av Intel (varemerke pending) for en veldig, veldig lett og tynn laptop , men en
med systemet makt og skjermstørrelse å konkurrere med sine større, tykkere bærbare fettere. Slags PC
tilsvarende MacBook Air. Selv om Intel er faktisk søker varemerket, mange PC produsenter av bærbare
lage lette, men kraftige maskiner som ville passe på Ultrabook klassifisering, og disse ikke nødvendigvis
har Intel hardware i dem.
Hva er en Ultrabook For?
Ultrabooks er designet for å konkurrere med tabletter i lyshet og batterilevetid avdeling. De inneholder
ofte solid state-disker i stedet for harddisker (som betyr tilgangstider er svært lave og fragmentering er
ikke-eksisterende). De er ofte mangler CD- eller DVD-stasjoner sammen slik at maskinen kan være
tynnere. Selv USB-porter er for stor, så Ultrabooks ikke har veldig mange av dem.
Ultrabooks er for når vekten er på en premie, men ytelsen er det ikke. Eller de er for folk som liker veldig,
veldig tynn og kjølig elektronikk. Du betaler en stor premie for tynnhet over en standard tykk bærbar PC
som har en harddisk og DVD-stasjon i den.
Trenger jeg en Ultrabook?

Hvis du vil ha en bærbar PC som kan gjøre det bra, har en grei skjermstørrelse (13 “er standard, men
14? og 15 “kommer) og har en usedvanlig lang batterilevetid (si, du reiser internasjonalt), deretter
Ultrabooks er ideelle for deg, spesielt hvis mangel på PC-programvare gjør en tablett unappealing.
Hvis du reiser business class og har en stikkontakt ved siden av setet ditt, eller hvis du bor bakkenett og
har tilgang til strøm, deretter en standard bærbar PC kommer til å spare deg massevis av penger over en
ultrabook. For noen betale hundrevis av dollar i premie er ikke verdt tynnhet og ekstra liv mellom ladinger.
Enten du har en Ultrabook eller en vanlig laptop, sjekk ut vår Battery Optimizer . Det er lurt å maksimere
levetid mellom hver lading.
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