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Laptop

• Laptop czyli inaczej przenośny komputer

Czy wiecie skąd się wzięła ta nazwa?

• Jest to słowo zapożyczone z języka
angielskiego „lap” oznacza kolana
natomiast „top” czyli na wierzchu. Łącząc
te dwa słowa otrzymujemy „laptop” czyli
trzymać na kolanach

Mniejszą wersją laptopa jest palmtop
„palm” oznacza dłoń czyli twórcom
chodziło o to, aby trzymać ten komputer
„na dłoni”



Tablet

• Czym jest tablet? To nowoczesne i 
wygodne urządzenie, które dzięki swojej 
wszechstronności łączy w sobie funkcje 
laptopa i telefonu. To, czym różni się od 
standardowych komputerów i laptopów, 
to brak klawiatury. Sterowanie odbywa się 
za pomocą dotykowego ekranu.

• Rozróżniamy tablety graficzne i 
multimedialne



Drukarka

• Drukarka służy do przeniesienia treści
zapisanej na komputerze na papier

• Rozróżniamy drukarki atramentowe, 
laserowe, a jednymi z najnowszych są
drukarki 3D które pozwalają nam na
drukowanie obiektów w 3 wymiarach

• Drukarki te różnią się szybkością i jakością 
druku, materiałem drukującym, wielkością i 
ceną



Skaner

• Skaner to urządzenie które pozwala
nam przenieść zawartość z papieru do 
naszego komputera lub innego urządzenia
multimedialnego

• Skaner często występuje razem z 
funkcją kopiowania czyli powielania tekstu
lub obrazu



Bindownica

Bindownica to przede wszystkim bardzo 
przydatne urządzenie, które raz użyte 
sprawi, że już nie będziesz wyobrażać 
sobie bez niego pracy. ... Dzięki 
bindownicy możliwe jest złączenie całych 
plików różnych papierów, dokumentów 
itp. w jedno w formie zeszytu



Laminator

• Laminator jest narzędziem biurowym
służącym do laminowania materiałów
drukowanych lub – te najbardziej
nowoczesne – laminują również karty
plastikowe. Zalaminowanie materiału z 
wykorzystaniem laminatora skutecznie
zabezpiecza przez zniszczeniem oraz
wilgocią, a nawet fałszowaniem!

• Laminujemy za pomocą specjalnej folii 
oraz wysokiej temperatury



Niszczarka do papieru

• Jak sama nazwa wskazuje niszczarka
służy do niszczenia dokumentów, ale w 
taki sposób, aby nie dało się rozpoznać co 
zostało zniszczone. Po zniszczonym 
dokumencie pozostają tylko bardzo 
drobne ścinki czyli takie paseczki papieru



Dziękuję za uwagę ☺


