
De naam laptop adapter 

Een laptop adapter is het apparaat waarmee u de laptop aansluit op de netstroom. 

De naam adapter komt van het Engelse adapt wat aanpassen betekent. Het past 

namelijk de 220-230V wisselspanning van de netstroom aan naar gelijkspanning die 

uw laptop kan gebruiken. De spanning waar de adapter naar omzet kan uiteenlopen 

van 5V tot 24V, afhankelijk van uw laptop. Wat dit precies inhoudt kunt u verderop 

lezen. 

  

Laptop adapter, laptop lader of laptop oplader? 

Een laptop adapter staat ook wel bekend als een laptop lader, laptop oplader of een 

laptop voeding. Dit zijn allemaal termen voor exact hetzelfde apparaat. In onze 

webshop hebben wij het normaal gesproken over laptop adapter. Deze verschillende 

termen komen door de dubbelvoudige functie van een laptop adapter. De laptop 

adapter doet namelijk de volgende dingen. 

• De laptop adapter zet stroom om (laptop adapter). 
• De laptop adapter voedt de laptop met stroom (laptop voeding.) 
• De laptop adapter laadt de batterij op (laptop lader of laptop oplader). 

  

De termen adapter, voeding, lader en oplader zijn dus technisch gezien alle vier 

correct. Hoewel er een verschil in achterliggende betekenis, slaat elke term op 

hetzelfde apparaat en zijn ook alle termen correct gebruik van het woord. Er zijn nog 

meer bewoordingen voor, zoals trafo (van transformator), of stroomstekker (hiermee 

kan ook op netsnoer gedoeld worden). Minder correcte termen zijn omvormer of 

inverter omdat hier in de regel een apparaat wordt bedoeld dat gelijkstroom omzet 

naar wisselstroom. Een laptop adapter doet het tegenovergestelde. 

Handig om te weten is dat een netsnoer wel een feitelijk ander product is dan een 

adapter. Het netsnoer is alleen een stroomsnoer waarmee u de adapter met het 

stroomnet verbindt. Omdat de meeste adapters identieke netsnoeren gebruiken en 

deze vaak niet kapotgaan, bieden wij deze als optie aan bij de meeste adapters en 

kunt u besparen door deze niet mee te bestellen in dien u uw oude netsnoer nog 

heeft. 

  

Laptop adapter kopen 

Van een plan een laptop adapter te kopen? Wij raden u aan via onze merknavigatie de 

juiste adapter te zoeken. Wij zijn dagelijks bezig om uit te zoeken welke adapters het 

best werken op elke laptop en hebben honderdduizenden laptop modellen al voor u 

gekoppeld aan de juiste adapter. U hoeft daarom niet meer uit te zoeken hoe zwaar 



uw adapter is of hoe groot uw plug is, u kunt via de merknavigatie simpel de juiste 

adapter vinden en bestellen. 

 


