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Gefeliciteerd met je nieuwe Mac! Je bent er echt heel erg blij mee. Na-

tuurlijk heb je getwijfeld tussen de MacBook of de iMac. Maar geluk-

kig heb je een goede keuze weten te maken. Misschien met behulp

van familie, vrienden of die aardige verkoper in de Apple-winkel

Of je nu al jaren een Mac gebruikt of er nog nooit eentje hebt aange-

raakt, in dit hoofdstuk staan we stil bij wat een Mac nou eigenlijk is.

Hoe hij werkt, en dan voornamelijk aan de binnenkant. Want je kunt

pas echt lekker met een computer werken als je een beetje weet wat

het apparaat allemaal voor je doet. Vaak zonder dat je het doorhebt.

Een korte geschiedenis

De AppleHet is waarschijnlijk niet nieuw voor je, maar de

Mac wordt ontwikkeld en gefabriceerd door

Apple. Dit bedrijf uit Cupertino in Californië in de

Verenigde Staten kent zijn oorsprong in een ga-

ragebox. Oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak

en Ronald Wayne maakten daar in 1976 samen

de eerste Apple, de Apple I genaamd. Dit was

een computer die uit niet veel meer bestond dan

een printplaat; de koper moest er zelf nog een

kastje omheen timmeren en een scherm op aan-

sluiten.

Na een aantal succesjes ging het toch niet goed

met Apple. Het was moeilijk voor het bedrijfje

om op te boksen tegen bijvoorbeeld gigant IBM.

Steve Jobs verdween als directeur en richtte het

bedrijf NeXT op, waar hij software ging ontwikke-

len. Deze software was gebaseerd op UNIX, soft-

ware die ook in de hedendaagse Macs nog

steeds een belangrijke rol speelt.

Ondertussen ging het met het bedrijf Apple

steeds minder goed. De ene na de andere flop

werd op de markt gebracht door de toenmalige

directeur John Sculley. Pas eind jaren tachtig ging

het iets beter, toen Apple besloot met IBM en

Motorola samen te gaan werken aan de ontwik-

keling van hardware. Steve Jobs richtte op dat

moment Pixar op, een bedrijf dat computer-

animaties maakt en inmiddels grote successen

op zijn naam heeft staan, zoals Toy Story, Finding

Nemo en Cars.

Het andere bedrijf van Steve Jobs (NeXT) werd in

1997 overgenomen door Apple, aangezien hij

nogal geïnteresseerd was in de ontwikkelingen

ervan. Niet heel veel later werd Steve Jobs op-

nieuw aangewezen als CEO van Apple. Geksche-

rend noemde hij zichzelf in het begin ‘iCEO’ (refe-

rerend aan de ‘i’ in iMac).

Vanaf dat moment gaat het hard met Apple. De

eerste iMac (de bekende serie met de vrolijke

kleuren) komt eind jaren negentig uit en in okto-

ber 2001 doet de iPod zijn intrede. Een grote

groep nieuwe Apple-klanten maakt kennis met

de prachtige producten die Apple produceert.

Apple is er niet meer alleen voor de (grafische)

professional, maar voor iedereen die graag op

een makkelijke manier met een computer wil

werken.

Sindsdien zijn de iMacs uitgegroeid tot uiterst

krachtige computers en kun je perfect en snel
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� De Apple I; de eerste

Apple-computer ooit

gemaakt! De behuizing

moest je er zelf nog wel

omheen bouwen.



mobiel werken dankzij de MacBooks, de note-

books van Apple. Apple is tegenwoordig bij lange

na niet meer alleen een computerproducent. Na

de introductie van de iPod in 2001 werd er al

snel meer winst gemaakt met deze muziekspe-

lers dan met de computertak. Deze winst werd

verder vergroot met de introductie van de iPho-

ne, iPad en Apple Watch. Gelukkig heeft Apple in-

tegratie hoog op de prioriteitenlijst staan, waar-

door al deze producten goed samenwerken met

elkaar. Daar zul je later in dit boek meer over

lezen

Hoe werkt een Mac?

Zonder al te technisch te worden leggen we in

deze paragraaf uit wat een Mac is en waar de

binnenkant toe in staat is. Ook staan we stil bij

een aantal technische termen die je vaker zult

tegenkomen in dit boek.

Invoer en uitvoer
Oorspronkelijk is de computer uitgevonden om

berekeningen los te laten op een bepaalde in-

voer van de gebruiker. Vraag bijvoorbeeld aan

een computer hoeveel twee plus twee is en hij

zal als uitvoer vier geven. Maar we gebruiken de

computer allang niet meer alleen om te rekenen.

Invoer kan dus een getal zijn, maar tegenwoor-

dig nog veel meer: tekst, afbeeldingen, audio,

video enzovoort. We voeren allerlei gegevens in

onze computer in en vinden het heel vanzelf-

sprekend dat hij dat op ons scherm laat zien en

er ook nog eens dingen aan kan veranderen.

Maar voordat een computer iets kan doen met

een invoer, moet deze de informatie digitalise-

ren. Digitaliseren houdt in dat een bepaalde in-

voer herleid wordt tot enen en nullen. Die getal-

letjes noemen we bytes. En deze bytes vormen

een universele taal van digitale apparaten onder

elkaar. Zie de tabel voor een overzicht van bits

en bytes en de benamingen ervan.

Als je bijvoorbeeld met de muis beweegt, weet

de computer dat omdat er een serie bits veran-

dert die staan voor de cursorplek op je beeld-
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� Bijgenaamd ‘de

lamp’: de iMac G4.

� De iMac G3 was een

kleurrijk bolletje.

� De laatste iMac in een

prachtige en duurzame

vormgeving.

� De eerste iMac met

een Intel-processor.



scherm, en dat zal de computer dan ook laten

zien. Als je op het toetsenbord wat toetsen in-

drukt, verschijnen die op het beeldscherm. De

computer weet precies welke toets welke letter

is. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je

eerst een briefje tikt op de computer en dan een

printopdracht geeft. De computer zal dan met de

printer communiceren in enen en nullen om de

letters op het papier te kunnen afdrukken.

Vergelijk de in- en uitvoer met een ouderwetse

typemachine. Door een tik op een letter treedt er

een mechanisme in werking waardoor een ha-

mertje de letter op papier zet. In een computer

gebeurt dat niet meer mechanisch maar digitaal,

maar wel volgens praktisch hetzelfde principe.

Processor
ProcessorAls er berekeningen moeten worden uitgevoerd

(en dan bedoelen we niet alleen twee plus twee,

maar ook bijvoorbeeld het verzenden van een

e-mail of het bewerken van een foto), wordt de

processor aangesproken. Een processor heeft

simpel gezegd twee ingangen en één uitgang. In

de twee ingangen gaan twee series bytes en daar

maakt de processor weer één serie bytes van; de

berekening is uitgevoerd en zal op het scherm

worden getoond. Het is logisch dat de snelheid

van een processor, die wordt uitgedrukt in bere-

keningen per seconde (Hertz), voor een groot

deel de snelheid van de computer bepaalt. Som-

mige taken kosten meer processorkracht dan an-

dere. Een simpele brief tikken vergt niet veel pro-

cessorkracht. Een video monteren of werken met

grote multimediabestanden vergt veel van de

processor

Flash- en SSD-geheugen
Alle bestanden en programma’s worden opgesla-

gen op een zogeheten flash- of SSD-geheugen.

Het voordeel van zo’n chip is dat er geen bewe-

gende onderdelen zijn die onnodig veel energie

kosten. Hierdoor kun je dus nog langer werken

als je een MacBook hebt. Daarnaast zijn ze ra-

zendsnel! Flash-geheugen bestaat uit een chip

die op het moederbord is vastgesoldeerd en

hierdoor niet zelf te vervangen is. SSD staat voor

Solid State Drive. Met name oudere type Mac-

Books maken gebruik van deze technologie. Het

voordeel hiervan is dat deze ‘schijf’ wel te vervan-

gen is.

Een SSD- of flashchip bevat alle enen en nullen

van alle bestanden. Enen en nullen noemen we

data. De capaciteit ervan wordt tegenwoordig

vaak uitgedrukt in GB (gigabyte) of TB (terabyte).

Een terabyte bevat 1024 gigabyte.

Oudere Macs hebben vaak nog een zogeheten

harde schijf waarop alle bestanden en program-

ma’s worden opgeslagen. Deze zijn vaak minder

snel en kosten relatief veel energie in het

stroomverbruik. Dat komt omdat een harde

schijf een ronddraaiende schijf is die wordt uitge-

lezen met een naald. Dit is vergelijkbaar met een

platenspeler. Je kunt je wel voorstellen dat dit
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Bits en bytes

Term Afkorting Grootte

bit b 1 of 0 (1 karakter)

byte B een serie van 8 bits

kilobyte KB 1024 bytes

megabyte MB 1024 kilobytes

gigabyte GB 1024 megabytes

terabyte TB 1024 gigabytes

petabyte PB 1024 terabytes

� De processor zie je

niet; hij zit in je Mac

en handelt alle

berekeningen af die

je computer moet

maken.



meer energie kost dan een SSD-chip en daar-

naast gevoeliger is voor lees- en schrijffouten bij

bewegingen of trillingen zoals dat weleens kan

gebeuren bij een laptop.

Fusion Drive
Bij de aanschaf heb je in sommige Macs ook de

keuze om een zogeheten Fusion Drive in je Mac

te plaatsen. Dat is een opslagvariant waarbij een

normale harde schijf en een SSD-geheugen wor-

den gecombineerd. De Mac zal alle bewerkingen

op de meest optimale (lees: snelle) manier ver-

werken. Je hoeft er zelf niets voor te doen, maar

er wordt continu bepaald of gegevens op de

harde schijf of in het SSD-geheugen opgeslagen

worden.

Werkgeheugen (RAM)
In een Mac is het werkgeheugen (ook wel ‘RAM’

genoemd, van Random Access Memory) van groot

belang, vooral voor de snelheid van de compu-

ter. Werkgeheugen is te vergelijken met een klei-

ne SSD-chip die tijdelijke bewerkingen opslaat.

Een programma heeft bijvoorbeeld altijd een

beetje geheugen nodig om te kunnen werken.

Daarvoor gebruikt het programma niet de per-

manente opslag maar het werkgeheugen voor

tijdelijke opslag.

Het werkgeheugen in een computer is goed te

vergelijken met een snelweg waarop auto’s rij-

den. De weg is de infrastructuur in je computer

en de auto’s zijn de datapakketjes die rondge-

stuurd worden. De maximumsnelheid is de pro-

cessor. Maar ondanks dat die snelheid redelijk

hoog is, komen er op een gegeven moment te

veel auto’s en ontstaat er een file. Door meer

werkgeheugen in een computer te plaatsen, leg-

gen we eigenlijk een baan of twee naast de be-

staande snelweg. Nu kunnen er meer auto’s te-

gelijkertijd over de snelweg rijden en zullen ze de

maximumsnelheid weer kunnen halen!

Tegenwoordig worden Macs standaard met acht,

zestien of meer gigabyte aan werkgeheugen ge-

leverd. Maar het kan dus zo zijn dat er op een ge-

geven moment niet meer genoeg werkgeheugen

is voor alle programma’s die je wilt gebruiken. In

sommige, meestal oudere Macs is het mogelijk

om het werkgeheugen uit te breiden. In veel

nieuwere typen Macs is dit helaas niet mogelijk.

Je zult dan tijdens de aanschaf moeten bepalen

hoeveel je nodig denkt te hebben. Laat je hier-

over informeren door je Apple-winkel

Optische schijfeenheid (SuperDrive)
We hebben er steeds minder vaak mee te maken

maar misschien zou je nog oude cd’s of dvd’s wil-

len bekijken of zelfs branden. Die mogelijkheid is

er niet omdat er in de hedendaagse Macs geen

optische schijfeenheid is. Dit is in simpele taal

gewoon een gleuf waar je de cd of dvd in kunt

schuiven en vervolgens kunt lezen of branden.

Apple noemt dit ook wel SuperDrive

Dvd’s branden wordt vaak geassocieerd met het

kopiëren van films. Maar dat is slechts een van
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� Flash-geheugen is

klein en snel maar

nog relatief prijzig.

� In oudere Macs kun

je relatief makkelijk

werkgeheugen toe-

voegen voor meer

‘snelheid’.



de mogelijkheden van een SuperDrive. Het bran-

den van dvd’s kun je ook gebruiken voor het op-

slaan van documenten of andere data

Omdat tegenwoordig steeds meer via internet

wordt gedeeld is er steeds minder vraag naar

fysieke dragers zoals de dvd om bestanden te

delen. In hoofdstuk 12 lees je alles over het

delen van bestanden via internet

Mocht je gebruik willen maken van cd’s of dvd’s,

dan kun je altijd een losse Apple SuperDrive aan-

schaffen. Door deze aan te sluiten via USB kun je

op elke Mac een cd of dvd lezen of branden.

Software
Op je Mac is uiteraard software geïnstalleerd.

Naast het besturingssysteem zijn dat

programma’s en hulpprogramma’s. Software is

onder meer in staat om de hardware-onderde-

len in je computer aan te sturen: het opslaan van

bestanden, het laten zien van gegevens op het

beeldscherm of het starten en stoppen van

video. Je kunt ook software installeren op je Mac

om de functionaliteit ervan uit te breiden. Lees

daarover meer op pagina 158.

Gelukkig hoef je alleen maar het betreffende

programma zelf te installeren en te gebruiken en

zal je Mac je niet vermoeien met het regelen van

de hardware. De hardware staat dus in dienst

van de software en uiteindelijk van de gebruiker.

Map_ProgrammasAansluitingen op een Mac
De Mac kent sinds een aantal jaren verschillende

mogelijkheden om randapparatuur aan te slui-

ten. Hieronder volgt een korte opsomming van

aansluitingen die elke Mac heeft.

USB Universal Serial Bus is een universele aan-

sluiting die voornamelijk wordt gebruikt om van

origine ‘langzame’ randapparatuur op aan te slui-

ten. Denk aan de muis en het keyboard. Ook zijn

de meeste printers en scanners USB-gestuurd.

De USB-poort kan bepaalde randapparaten van

stroom voorzien, zodat deze niet ook nog eens

op het stopcontact hoeven te worden aangeslo-

ten. Gelukkig is USB door de jaren sterk geëvo-

lueerd. Tegenwoordig is de nieuwste USB 3.1-

standaard razendsnel en daardoor prima inzet-

baar als je veel bestanden moet overzetten. In

het overzicht hierna zie je welke USB-standaar-

den er zijn en de snelheid hiervan.

Op veel Macs vind je USB 3.0-poorten. Deze zijn

prima te gebruiken voor ‘snellere’ randappara-

tuur zoals externe harde schijven.

Op de nieuwste Macs zul je een USB-C-aanslui-

ting vinden. Deze nieuwe standaard is vele

malen sneller en ook nog eens veel kleiner dan

de traditionele USB 3.0-aansluiting. Met de juiste

optische kabel kun je met USB-C zelfs een snel-

heid van 40 Gb/s halen. In theorie kun je hier-
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� Op de harde schijf

staat een map met de

naam Programma’s.

Daarin staan alle pro-

gramma die op je

Mac zijn geïnstal-

USB-standaarden

USB 1.0 USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1

Snelheid 1.5 Mbit/s 480 Mbit/s 4,8 Gbit/s 40 Gbit/s

Introductie 1996 2000 2008 2013

Aansluiting USB-A USB-A USB-A USB-C



mee je volledige Mac binnen een minuut

kopiëren!

Bovendien hoef je niet meer op te letten wat de

boven- en onderkant is van de kabel, zoals dat

het geval is bij de traditionele USB-aansluiting.

Een USB-C-kabel is daardoor blindelings aan te

sluiten.

De USB-C-aansluiting kan niet alleen andere ap-

paraten voorzien van stroom, maar wordt ook

gebruikt om stroom te ontvangen. Het opladen

van de MacBook en MacBook Pro gaat namelijk

ook via een USB-C-aansluiting. Heb je meerdere

USB-C-apparaten? Dan kun je deze doorlussen.

Hierdoor kun je met het aansluiten van één

kabel een reeks apparaten aan je Mac koppelen.

In totaal kunnen er zes apparaten worden aan-

gesloten

Je kunt USB-C ook gebruiken voor het aansluiten

van schermen. Nieuwere schermen hebben een

USB-C-aansluiting. Heeft jouw scherm een DVI-,

VGA- of HDMI-aansluiting? Dan zijn er allerlei ver-

loopjes verkrijgbaar. Vraag hiernaar in de Apple-

winkel.

Thunderbolt Veel Macs van na 2011 zijn uitge-

rust met een Thunderbolt-poort. Er zijn allerlei

apparaten die je via Thunderbolt kunt aanslui-

ten. Denk aan harde schijven, professionele ge-

luidskaarten en camera’s. Het is ook mogelijk om

de Thunderbolt te gebruiken voor het aansluiten

van een extern scherm. De Thunderbolt-poort

heeft namelijk dezelfde aansluiting als een mini-

displaypoort en is compatible met deze stan-

daard

Heeft jouw externe beeldscherm een DVI-, VGA-

of HDMI-aansluiting? Dan zijn er allerlei ver-

loopjes verkrijgbaar om deze schermen aan te

kunnen sluiten. De Thunderbolt-aansluiting is

mooie technologie maar is nooit echt populair

geworden. De traditionele Thunderbolt-aanslui-

ting is inmiddels alweer vervangen door de USB-

C-aansluiting zoals eerder beschreven. Mocht je

apparaten met een Thunderbolt-aansluiting wil-

len aansluiten op een USB-C aansluiting, dan is

ook daar een verloopstekker voor op de markt.

FireWire Op Mac-computers van voor 2012 vind

je helaas geen USB-C of Thunderbolt. Wel is er

vaak een FireWire-aansluiting. Deze werd in het

verleden vaak gebruikt voor het aansluiten van

onder andere externe harde schijven (om de op-

slagcapaciteit van de computer te vergroten zon-

der dat deze ingebouwd hoeft te worden), en

ook digitale DV-videocamera’s kunnen via Fire-

Wire aangesloten worden op de Mac.

FireWire bestaat in drie uitvoeringen. De meest

gebruikte is de FireWire-800-aansluiting. Het
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Hub hub hub

Je Mac heeft een aantal USB-poorten gekregen. Vaak zijn dit er niet

genoeg om al je randapparatuur gelijktijdig aan te sluiten. Om dat op

te lossen kun je een USB-hub aanschaffen. Dit is een kastje dat je

aansluit op een USB-poort van je Mac. Op het kastje zitten dan weer

meerdere USB-poorten waarop je apparatuur kunt aansluiten. USB-

hubs zijn er in vele soorten en maten.

� De USB-C-aan-

sluiting is erg klein

en bovendien ook

te gebruiken als

voeding.

� Een USB-poort her-

ken je aan het sym-

bool van een soort

cactus.

� De Thunderbolt-

poort is voorzien van

een symbool van een

bliksemschicht.

� FireWire op je Mac

herken je aan deze

ritssluiting.



getal 800 staat voor de snelheid van de poort:

maximaal 800 megabit per seconde. Op de

oudere Macs zit een FireWire-400-poort: deze is

een stuk trager dan de nieuwere 800-variant. Er

zijn verloopkabels van FireWire-400 naar Fire-

Wire-800 verkrijgbaar.

Zoals eerder gezegd is FireWire inmiddels een

achterhaald type poort. USB 3.0, USB-C en Thun-

derbolt zijn veel sneller. Gelukkig kun je verschil-

lende FireWire-apparaten nog wel aansluiten op

je Mac zonder deze poort. Dus heb je een Mac

met alleen een Thunderbolt-poort en wil je toch

een FireWire-apparaat aansluiten, dan bestaat

daar een ‘verloopje’ voor!

Beeldschermen Het is relatief eenvoudig om

een extern scherm aan te sluiten op een Mac.

Dat kan een computerbeeldscherm zijn, maar

ook een televisie of beamer. Op die manier kun

je bijvoorbeeld een presentatie geven of heb je

meer werkcomfort dankzij een groot extern com-

puterscherm

Heeft je Mac een USB-C-aansluiting? Dan is het

verstandig om ook een beeldscherm te kopen

met een USB-C-aansluiting. Je kunt dan slechts

één USB-C-kabel gebruiken om je Mac te verbin-

den met je scherm. Bovendien krijgt je MacBook

direct voeding vanuit het scherm. Dat scheelt

dus weer het gebruik van een aparte stroom-

adapter voor je MacBook. Natuurlijk is het ook

mogelijk om je Mac aan te sluiten op een mo-

dern (televisie)scherm met een HDMI-aanslui-

ting. Je zult dan een verloopje moeten kopen van

USB-C naar HDMI. Er zijn ook verloopjes verkrijg-

baar voor andere aansluitingen zoals DVI, VGA of

Mini Display-poort

Oudere Macs hebben in plaats van USB-C een

zogeheten Mini Display-poort of de hiervoor ge-

noemde Thunderbolt-poort. Ook voor deze

poorten zijn er verloopjes verkrijgbaar, zodat je

een Mac kunt aansluiten op HDMI, DVI of VGA

Mocht je van plan zijn professioneel presentaties

of trainingen te geven, dan is het altijd raadzaam

om deze verloopjes mee te nemen. Op deze ma-

nier kom je nooit voor verrassingen te staan

Ethernet Apple was een van de eerste compu-

terbedrijven die standaard een ethernetpoort in

haar computers bouwde. Ethernet wordt ge-

bruikt om een verbinding te kunnen maken met

andere computers of via een modem dat je hebt

gekregen van je internetprovider. Tegenwoordig

zie je dat de meeste mensen de voorkeur geven

aan draadloos internet. Daarom tref je op steeds

minder Macs een ethernetpoort aan. Bedenk dat

je toch altijd de beste en snelste internetverbin-

ding krijgt met een ethernetkabel. Niet alle Macs

zijn meer voorzien van een ethernetpoort, maar

je kunt in de Apple-winkel een verloopkabel aan-

schaffen voor jouw type Mac.

Wi-Fi Net als ethernet wordt Wi-Fi gebruikt om

een netwerk te kunnen maken met andere com-
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� Met een USB-C-

scherm hoef je

slechts één USB-C-

kabel te verbinden

met je MacBook. De

MacBook krijgt voe-

ding van het scherm.

� Een Mini Display-

poort toont dit

symbool.

� Het symbool voor

ethernet op een Mac.



puters of met internet. Waar ethernet nog kabels

nodig heeft, is Wi-Fi volledig draadloos.

Een draadloze router zorgt ervoor dat de Mac

draadloos kan communiceren met de andere

computers in hetzelfde netwerk. En als die

draadloze router bovendien is aangesloten op

internet (via ADSL, kabel of glasvezel), is het ook

mogelijk om draadloos op internet te komen en

op het wereldwijde web te surfen of bijvoorbeeld

je e-mail te lezen.

Wi-Fi zit tegenwoordig in alle Macs van Apple inge-

bouwd en dat is handig; veel restaurants, hotels

en vliegvelden verlenen een extra service in de

vorm van draadloos internet. Dat kan voorname-

lijk in het buitenland handig zijn, Vooral buiten de

EU waar het toch nog prijzig kan zijn om gebruik

te maken van internet via je smartphone.

Draadloze netwerken kunnen ook goed beveiligd

worden. Dat houdt in dat degene die het draad-

loze netwerk heeft aangelegd het geheel heeft

beveiligd met een wachtwoord. Alleen met dat

wachtwoord is het mogelijk om in te loggen op

de draadloze router en gebruik te maken van de

faciliteiten.

wifi Ook Wi-Fi wordt steeds sneller. De nieuwste

Macs en Wi-Fi-routers ondersteunen de zoge-

heten 802.11ac-standaard. Hiermee kun je een

snelheid van 1300 Mbps halen. Dit betekent dat

je tot 162,5 MB per seconde kunt downloaden of

uploaden.

Bluetooth Deze techniek is ook ontwikkeld voor

draadloze communicatie met andere apparaten.

Bluetooth is alleen lang niet zo snel als Wi-Fi en

heeft een minder groot bereik. Bluetooth is ide-

aal om te gebruiken voor bijvoorbeeld een

draadloze muis of koptelefoon. Omdat Bluetooth

‘maar’ een bereik heeft van ongeveer tien meter

is het niet geschikt om er complexe draadloze

netwerken mee op te zetten.

Audio-uitvoer Op elke Mac zit in ieder geval een

audio-uitvoerpoort. Deze herken je aan het kop-

telefoontje dat erbij is afgebeeld. Om een kopte-

lefoon of externe set speakers aan te sluiten,

heb je een mini-jackplug als aansluiting nodig en

die steek je in deze poort. Het geluid zal nu niet

meer over de interne speakers van de Mac klin-

ken, maar over bijvoorbeeld de koptelefoon die

je zojuist hebt aangesloten. Handig als je rustig

van je muziek wilt genieten.

De meeste Macs hebben een ingebouwde micro-

foon. Als je een externe microfoon wilt aanslui-

ten, dan heb je een audio-interface nodig. Dit

losse kastje sluit je aan via USB en bevat verschil-

lende (professionele) audio-aansluitingen.

SD-kaartsleuf Sommige Macs zijn uitgerust met

een SD-kaartsleuf. Dat is een sleuf waar je direct

de SD-kaart uit je digitale camera in kunt stop-

pen, om zo de foto’s en video’s die erop staan

naar de computer te kopiëren. SD-kaarten wor-

den veel gebruikt in digitale camera’s, dus de

kans is groot dat ook jouw camera foto’s op SD-

kaartjes opslaat. Hoe je foto’s importeert lees je

in op pagina 204.

SD kaart NIEUW
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� Kom je dit logo tegen,

dan kun je daar draad-

loos internetten.

� Wil je een professi-

onele microfoon aan-

sluiten met een XLR-

aansluiting, dan kun

je een audio-inter-

face kopen.

� Dit is een SD-kaart.

Die past in de meeste

digitale fotocamera’s

en kun je ook in je

Mac kwijt via de SD-

kaartsleuf.
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