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ЗА НАЧИНАЕЩИТЕ

чал моделите от този клас на никой друг освен на 
потребители, които са на крак почти през цялото 
време. Малкият размер на екрана предполага огра-
ничени възможности за въвеждане на текст и за 
работа с таблични приложения. В може би осем от 
всеки десет случая на потребители, които позна-
вам с подобни компютри, те ги ползват паралелно 
или с настолна машина, или с друг, по-удобен ноут-
бук, или са устроили работното си място така, че с 
помощта на допълнителните портове по ноутбука 
се свързват с допълнителен екран, безжична мишка 
и клавиатура. Обезателно се подсигурете, че ма-
шината, която имате предвид от този клас, е снаб-
дена с достатъчно портове за подобно свързване. 
Помислете за начина ви на работа, тъй като много 
често производителите лишават базовите си мо-
дели от редица незаменими устройства като CD-
ROM например. За постигане на по-голяма компак-
тност обикновено батериите са с по-малък обем, а 
следователно и с по-малка продължителност на ав-
тономна работа. За да не харчат много, дисплеите 

пък са с намалена яркост 
и пр. Всичко това са не-
ща, които може би няма 
да се впишат в работ-
ните ви навици. Имай-
те предвид, че основна-
та идея при ултрапрено-
симите компютри е те 
да са толкова полезни и 
необременяващи, че да 
станат нещо, подобно 
на телефона. Всеки да 
може да ги взима със 

себе си, без да се за-
мисля – така както 
прави с мобилен те-
лефон или часов-
ник. Ако такива са 
и вашите нужди, не 
се колебайте, това 
е вашият избор.

В заключение мо-
жем да кажем само, че 
изборът на мобилен ком-
пютър се е превърнал в 
доста трудна задача до-
ри за опитен потребител. 
Ако се консултирате с Интернет (форуми, сайтове 
за ревюта от други потребители) или говорите с 
колеги и приятели по темата, неминуемо ще бъде-
те залети със съвети относно това как компют-
рите от еди коя си марка се взривявали, от друга 
имали проблеми с охлаждането, от трета давали не 
знам какви си повреди. След проблемите на Sony, Dell 
и Apple с батериите на техните мобилни компютри 
трябва да е ясно на всички, че грешки стават. Не 
бива страхът от повреда да е причина потребите-
лят да отлага покупката на ноутбук или съзнател-
но да спъва своята производителност, като не се 
решава на такава инвестиция. Ноутбуците отдав-
на вече са стабилни машини и стига да прецените 
нуждите си и да не се опитвате да надскочите бю-
джета си, съгласявайки се на съмнително евтини и 
мощни конфигурации, няма от какво да се притесня-
вате. За останалото – просто изисквайте минимум 
две години сервизна гаранция или инвестирайте в 
удължаване на гаранционния срок.

тономна работа. За да не харчат много, дисплеите 
пък са с намалена яркост 
и пр. Всичко това са не-
ща, които може би няма 
да се впишат в работ-
ните ви навици. Имай-
те предвид, че основна-
та идея при ултрапрено-
симите компютри е те 
да са толкова полезни и 
необременяващи, че да 
станат нещо, подобно 
на телефона. Всеки да 
може да ги взима със 

себе си, без да се за-
мисля – така както 
прави с мобилен те-
лефон или часов-
ник. Ако такива са 
и вашите нужди, не 
се колебайте, това 

 мо-
жем да кажем само, че 
изборът на мобилен ком-
пютър се е превърнал в 
доста трудна задача до-
ри за опитен потребител. 
Ако се консултирате с Интернет (форуми, сайтове 


