
Számítógépek fajtái 



Személyi számítógép (PC) 

• Az asztali számítógépek a legrégebbi 
számítógép típusok, amely elvei alapján 
később megjelentek a laptopok, táblagépek, 
okostelefonok és egyéb eszközök. 
 



Hardveres felépítése 

• Az asztali számítógép hatalmas 
előnye az, hogy bővíthető és tetszés 
szerint szerelhető. Mi dönthetjük el 
azt, hogy milyen alkatrészeket 
szeretnénk bele vásárolni és mivel 
szeretnénk bővíteni. 

• Tudunk vásárolni már összeszerelt 
számítógépeket is. Ezeknek az ára 
roppant változó és teljes 
mértékben attól függ, hogy milyen 
nagy teljesítményű hardvereket rejt 
a gépház belseje. 

 



Mikor vegyünk PC-t? 

Az asztali számítógép vásárlást abban az esetben ajánlom, ha: 

 Nem szükséges, hogy az eszköz hordozható legyen.  

 

 Nem szeretnék lecserélni az eszközt az elkövetkezendő 5-10 éven 

belül.  

 

 Szeretnénk nagy képernyőjű kijelzőt. 

 
 

A vásárlás előtt mindenképpen gondoljuk át azt, hogy 
pontosan mire szeretnénk használni az eszközt!  
 



Az asztali számítógépek ára 

• Egy számítógép ára roppant változó és nagyban 
függ attól, hogy milyen célra állították össze azt. 
 

• Vásárolhatunk régi, használt számítógépeket 20-40 
ezer forintért, de egy modern, nagy 
teljesítményűnek ára ≈400 forint környékén 
kezdődik. 
 

 



Használatához szükséges perifériák 

Sajnos a számítógép használatához szükségünk 

van bemeneti- és kimeneti perifériákra. 

 A legfontosabb perifériák a: 

 Monitor 

 Billentyűzet 

 Egér 

 Hangszóró 

További hasznos perifériák: 

 

• Kamera 

• Mikrofon 

• Nyomtató 



Laptopok 

• A laptopok nagyon hasonlóak az asztali 

rokonaikhoz, viszont nagy előnyük a 

hordozhatóságuk és hogy külön 

perifériák nélkül is használható. 



Hardveres felépítése 

• A laptopok ellentétben az asztali 

számítógépekkel nem tetszőlegesen 

összeszerelhető eszközök. 

 

• A laptopokat mindig adott 

hardverekkel vesszük meg, amiket 

nem mi választunk ki vásárláskor, 

valamint nem tudjuk később 

kicserélni, vagy bővíteni azokat. 
 



Mikor van szükségünk laptopra? 

Laptop vásárlását abban az esetben ajánlom, ha: 

 Fontos, hogy hordozható legyen az eszköz. 

  

 Nem lesz szükséges a későbbiekben a 

laptop bővítése 

  

 Szeretnénk, hogy az összes perifériánk 

egyben meglegyen az eszközünkben 

  



Laptopok ára 

• A laptopok ára, pont úgy, mint 

az asztali számítógépeknél, 

nagyon változó és majdnem 

minden árban találhatunk 

belőlük koruktól és hardverüktől 

függően. 



Szükséges perifériák 

• A laptopok nagy előnye asztali 

számítógépekkel szemben az, hogy nem kell 

külön megvásárolnunk a használatához 

szükséges perifériákat (monitor, mikrofon, 

kamera, hangszóró, billentyűzet, touchpad), 

mert ezek bele vannak építve, ezért a 

laptopok nagy általánosságba mondva 

olcsóbbak is. 

Nem kötelező, de ajánlott perifériák:   

 Egér 

 Hangfal 



Táblagép (tablet) 

• A táblagépek már jelentősen 

eltérnek a fentebb említett 

számítógépektől, ugyanis itt már 

perifériák semmilyen formában nem 

szükségesek a használatukhoz, 

valamint a felhasználási céljuk is 

más. 

 

• FONTOS! A táblagép nem 

használható telefonhívásra! 



Hardveres felépítése 

• A táblagépek szintén nem 

tetszés szerint választható 

hardverekkel vásárolható 

meg, valamint az eszköz is 

minimálisan szétszerelhető 

és semennyire sem 

bővíthető. 



Mikor van szükségünk tabletre? 

Tablet vásárlást a következő esetekben ajánlom: 

 

• Nem szükséges nagy képernyő. 

 

• Nem szeretnénk egeret valamint 

billentyűzetet használni. 

 

• Szeretnénk egy egyszerű eszközt, beépített 

perifériákkal. 

 

• Szeretnénk könnyen hordozni az eszközt. 

 

 



A tabletek ára 

• A táblagépek ára szintén 

változó, viszont általánosságban 

elmondható róluk, hogy 

olcsóbban egy laptopnál vagy 

PC-nél. 



Köszönöm a figyelmet! 


