
GAMEJUNKS EXTRAGAMEJUNKS EXTRAGAMEJUNKS EXTRA   

RECENSIE LAPTOPRECENSIE LAPTOPRECENSIE LAPTOP   

FUJITSU A531FUJITSU A531FUJITSU A531   

We weten het al veel langer: heel wat mensen geven teveel geld uit aan 
hun laptops of andere hardware. Hoe aantrekkelijk een 17” laptop met 
Blu-rayschrijver, 3D-mogelijkheden een een straffe grafische kaart ook is, 
niet iedereen zal alle opties die zo een duur apparaat in zich meedraagt 
gebruiken. Aan de andere kant is het ook een slecht idee om voor zo 
goedkoop mogelijk te gaan, want dan riskeer je dat je al snel niet meer 
mee zult zijn of dat sommige software heel traag of zelfs niet zal kunnen 
draaien. Een tussenalternatief voor wie geen veeleisende gamer of 
grafisch specialist is, is een laptop die voor een gode prijs-
kwaliteitverhouding staat en toch voldoende performant is. Dankzij 
Vanhaelewyn Consulting konden wij zo de Fujitsu Lifebook A531 
uittesten, met een kostenplaatje van zo’n 600 euro perfect voor wie een 
goede laptop zonder daarvoor astronomisch hoge bedragen te hoeven 
uitgeven. 

 

Fujitsu 

 

De naam klinkt Japans en dat is het bedrijf ook; Fujitsu produceert 
elektronica en buiten computers horen daar ook electromechanische 
apparatuur, airconditioning, telecommunicatie, halfgeleiders en 
consumentenelektronica bij. De corporatie is gelegerd in Tokio, is 

genoteerd op heel wat grote beurzen en is mede dankzij een 
samenwerking met Siemens een van de grootste hardwaregiganten van 
Europa geworden. Sinds 2009 hoort de computertak echter niet meer 
voor de helft bij Siemens, waardoor op de nieuwere computers niet het 
merk ‘Fujitsu-Siemens’, maar wel simpelweg ‘Fujitsu’ prijkt. 

 

Design 

 

De Fujitsu Lifebook A531 is niet de meest trendy laptop ooit, maar ziet 
er wel meer dan degelijk uit, vooral wanneer hij nog gesloten is. Wij 
houden immers wel van het mat zwarte deksel en het prominent 
aanwezige, goudkleurige Fujitsulogo in het midden daarvan.   



 

Vooraan op de Lifebook A531 vind je led-lichtjes, een ‘4-in-een’-
kaartlezer en de in- en uitgangen voor audio. Aan de linker zijkant is er 
een D-sub, een aansluiting voor een LAN-kabel en een HDMI-ingang, 
alsook twee 2.0 USB-poorten. Rechts vind je een derde USB-ingang, een 
kensingtonslot en een power connector. De batterij bevindt zich zoals 
gebruikelijk achteraan.  

 

Het scherm kan tot bijna 160 graden ver worden opengeklapt en blijkt 
op zowat eender welke hoek even stevig te staan, wat zeker niet bij elke 
laptop het geval is. Dit formaat (15,6”, oftewel 39,6 cm) is ideaal voor 
wie niet zo houdt van (te) grote schermen. Ook de resolutie (1366 x 

768) mag er best wezen, al moet je niet op de meest levendige kleuren 
ooit rekenen. Daarin blinkt de Lifebook A531 immers niet uit. De anti-
glare technologie met led-backlight werkt daarentegen bijzonder goed. 
We gebruikten deze laptop meermaals buitenshuis en hadden haast 
nooit last van een te sterke reflectie, waardoor ook het scherm wat ons 
betreft toch nog goede punten scoort. 

 

Een ander groot voordeel, zeker voor onhandige jongens zoals deze 
recensent? Het toetsenbord is morsbestendig. Bovendien zijn de toetsen 
zelf behoorlijk responsief en is er een aparte numerieke pad. Niet 
iedereen houdt daarvan, maar wij vinden het een voordeel. De touchpad 
zelf is dan weer een vooruitgang op de vorige generatie Lifebooks, want 
die is ongeveer twee keer zo groot als zijn voorganger. Minder 



enthousiast zijn we over de toetsen onder de touchpad. Die zijn nu 
eenmaal net iets te zwaar, waardoor het niet altijd even aangenaam is 
om door een reeks opties te moeten klikken.  

 

De laptop is ook uitgerust met een ingebouwde microfoon en webcam 
van 1,3 Megapixels die verrassend goede resultaten oplevert. Het komt 
misschien omdat Fujitsu heel wat ervaring heeft op dit domein, maar de 
beelden zien er scherper uit dan je normaliter van dit soort resolutie zou 
verwachten. 

 

Grootste minpunt wordt – alweer – gevormd door de speakers. Die zijn 
namelijk té zwak om echt te kunnen genieten van muziek. Deze 
journalist is een echte metalhead en het is dan ook teleurstellend als je 
merkt dat niet alle ‘men’ met deze Lifebook ‘on ten’ kunnen spelen. 
Natuurlijk is dit een gekend euvel bij dit soort laptops, maar als je de 
prestaties van deze Fujitsu vergelijkt met wat, pakweg, de Dell XPS 15 
of Inspiron I9100 in de lucht weet te knallen, mag je toch beter 
verwachten. Natuurlijk zullen de meeste muziekliefhebbers toch gewoon 
een extern luidsprekersetje kopen, maar waarom Fujitsu niet meer 
moeite doet om wat extra power achter de grill te zetten, weten we 
niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de kap 

Wie de technische specficaties van de Lifebook A531 leest, beseft al 



snel waarom de prijs-kwaliteitverhouding echt wel goed zit: een 
uitstekende processor (een Intel Core i5 2410M) met voldoende 
geheugen (4GB DDR3 SDRAM) en een harde schijf die anderhalve keer 
zo groot is als de standaard (750 GB, dus) zorgen voor een theoretische 
kloksnelheid van 2300 MHz. Die wisten wij niet te halen, maar wanneer 
we programma’s draaiden die niet veel geheugen nodig hebben, 
benaderden we dat cijfer heel erg dicht en de enkele puntjes verschil die 
we ontdekten zorgen ervoor dat we hier zeker niet over gaan 
muggenziften. Echte computerfreaks gaan natuurlijk meer geheugen willen 
toevoegen en zullen er misschien op wijzen dat de norm voor specialisten 
steeds meer naar quadcores gaat in plaats van dualcores (zoals bij deze 
laptop), maar ook zij zullen moeten toegeven dat de processor alleen al 
ervoor zorgt dat het prijskaartje voor deze laptop zeker gerechtvaardigd 
is. Voeg daar nog een degelijke dvd-brander en (INTEL HD 3000) 
grafische kaart aan toe en je weet dat je binnen deze prijscategorie 
weinig significant betere machines vindt.  

 

Overigens ondervonden we zelden problemen met de 3G/UMTS-, 
WLAN- en Bluetoothconnecties, die bijna altijd binnen acceptabele tijden 
de nodige verbindingen wisten te maken. Rest ons nog te melden dat 

bepaalde USB-poorten je toelaten om jouw gsm of andere media-
apparatuur op te laden terwijl de laptop uit staat en dat de batterij ons 
soms een beetje teleurstelde. Zonder voeding blijkt de Lifebook A531 
immers niet zo lang operationeel te zijn als je zou mogen verwachten. 
Toch een goede koop, deze laptop. 

 

Vanhaelewyn Consulting 

 

Vanhaelewyn Consulting is een bedrijf dat gevestigd is in de buurt van 
Leuven en een uitstekende, professionele service met een persoonlijke 
toets levert. Hoofd van deze firma is Freddy Vanhaelewyn, die een hele 
reeks diensten aanbiedt, van herstel en verkoop van computers tot online 
marketing, webdesign, e-mailmarketing en zoekmachineoptimalisatie. Er 
is zelfs een online marketingcursus die zowel op ondernemers en 
marketeers als studenten is gericht. Ga dus zeker eens een kijkje nemen 
op hun website (hierboven)! Meer info over de laptop vind je hier: 
http://www.fujitsu.com/be/products/computing/pc/notebooks-
tablets/all-round/lifebook-a531  
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