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Notebook

V Ý K L A D



Notebook

 Označení pro přenosný počítač. 

 Notebooky mají zabudované komponenty, 
srovnatelné se stolními počítači.



Charakteristika

 Klasický notebook
 displej o úhlopříčce 13–17 palců, váhu 2,5 kg se zabudovaným 

akumulátorem.

 Notebook se 17 palcovým displejem je označovaný 
jako „velký notebook“ 

 subnotebook
 S obrazovkou menší než 12" a váhou 1 kg. 

 Netbook
 Nejmenší varianta notebooku.



Napájení

 Akumulátor (baterie):
 akumulátor nebo externí měniče napětí.

 Používají se:
 Akumulátory typu Li-ion.

 Starší: NiCd. 

 Životnost akumulátoru je 3–5 let. 



Součásti

 Části notebooku jsou menší, lehčí a mají nižší 
příkon než klasické počítače.

 Displej

 Grafický čip

 Procesor

 Zařízení pro ukládání dat



Displej

 Většina moderních notebooků používá displej s 
aktivní maticí.   

 Novější notebooky mají širokoúhlý displej.  

 Někdy se používá dotyková obrazovka.



Grafický čip

Je buď integrovaný, 

 na samostatné grafické kartě.

 Někdy se obecně pojmenovává, jako 
mobilní grafická karta.



Procesor

 Oproti stolním počítačům mají notebooky 
malý výkon.                                                                        

 Procesor je umístěn buďto do patice nebo je přímo 
pájen na základní desku.



Zařízení pro ukládání dat

 Optická mechanika: Bývají vybavené mechanikou 
DVD s vypalováním. 

 Pevný disk: je obvykle formátu 2.5 s výškou              9 
mm. Je často vybavený zařízením pro vypínání disku.

 Zvuková karta: je integrovaná, mívá zabudované 
stereo reproduktory a mikrofon. 



 Výkon:

 Je nižší než výkon stolních počítačů.                                           
(ve stejné cenové relaci). 

 Připojení k síti:

 V domácím (firemním) prostředí je nejvhodnější 
připojení do domácí sítě, respektive pomocí Wi-Fi .

Další



Zdroje:

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook




