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نبض بازار
معرفی انواع لپ تاپ های سبک وزن؛ ویژگی و قیمت

لپتاپهایسبک
وهمیشههمراه
نویسنده:

محدثه انبیائی

h.habibi@khorasannews.com

اتوبوس غلغله بود .بعد از اتمام یک روزکاری ،تحمل شلوغی
اتوبوس ها به یک عادت اجباری تبدیل شده است .اما
خوشبختانه امروز به صورت کامال شانسی صندلی روبه
رویی خالی شد .توانستم بنشینم و نفسی از سر خستگی در
کنم .او را هنگام سوار شدن به اتوبوس دیده بودم .دختری
نحیف و الغر با کیف لپ تاپ بزرگی در دست .در حالی که
خستگی از سر و رویش می بارید به میله اتوبوس تکیه کرده
بود .کمی براندازش کردم و بعد از ثانیه ای محاسبه ،حدس
زدم کیفی که حمل می کند حداقل یک پنجم و شاید یک ششم
کل وزن خودش است .پس از قدری آنالیز اضافه بر سازمان،
متوجه شدم این مقدار وزن کیف برای او زیادی سنگین است.
به او پیشنهاد دادم کیفش را برایش نگه دارم (از شما چه پنهان
خودم هم خسته بودم ،بنابراین سنگر را حفظ کرده و به نگه
داشتن کیفش اکتفا کردم) به سرعت و بدون تعارف از شر
کیفش خالص شد و آن را به من سپرد!
تشکر کرد و نالید که هر روز مجبورم این لپ تاپ را تا دانشگاه
حمل کنم .به او گفتم لپ تاپت قدیمی است؟ چشمانش را گشاد
کرد و گفت نه تازه سه ماه پیش آن را خریدم .گفتم پس چرا در
موقع خرید به وزن آن توجه نکردی؟ با لحنی ناراحت گفت به
تنها چیزی که توجه نکردم وزنش بود .فکر نمی کردم وزن لپ
تاپ اهمیت زیادی داشته باشد اما االن در مسیرهای طوالنی
متوجه می شوم نیم کیلو کمتر یا بیشتر تا چه اندازه در حمل
آن تاثیرگذار است .شاید برخی از ما تصور کنیم لپ تاپ های
سبک وزن ویژگی های پیشرفته و کارآمدی ندارند .این در
حالی است که شرکت های بزرگ تولید کننده ،لپ تاپهایی با
وزن کم اما بسیار حرفه ای روانه بازار کرده اند .دخل و خرج
امروز پا به بازار انواع لپ تاپ گذاشته و سراغ کم وزن ها را
گرفته است.
در ادامه سعی کرده ایم از هر کدام از اندازه های معمول
نمونههایی را معرفی کنیم .از مدل هایی که تنها برای
وبگردی کارایی دارند تا فوق حرفه ای ها.
*قیمت ها و برخی مشخصات برگرفته از دیجی کاالست.

لپ تاپ ده اینچی آی الیف Zed Air Mini

اینمدلبرایکسانیکهاحتیاجبهلپتاپی
سبک و ارزان قیمت برای انجام کارهای
روزانه دارند مناسب است .از این لپ تاپ
نباید توقع کارهای محاسباتی و گرافیکی
سنگین را داشـــت .امــا بــه خوبی از پس
کارهای معمولی چون چک کردن ایمیل،
وبگردی،تماشایفیلموتایپکردنسادهبر
می آید .کیبورد این لپ تاپ با این که نام الک ندارد اما فاصله مناسب
بین کلیدها باعث شده تا تایپ کردن با این دستگاه کار دشواری
نباشد .باتری نیز قدرت شارژدهی برای  8ساعت را داراست.

 275*180*12میلی متر
ابعاد
 0.912کیلوگرم
وزن
Atom
سری پردازنده
محدوده سرعت پردازنده تا GHZ2.0
 2گیگابات3DDR -
حافظه RAM
 32گیگابایتEmmc -
ظرفیت حافظه داخلی
10.6IPSLED-backlit LCD
نمایشگر
اینچ
لیتیوپلیمر با ظرفیت 5000
باتری
میلی آمپر
 649هزار تومان
قیمت

لپ تاپ 10اینچی ایسوس مدلchrome back Flip C100PA

 262*182*15.6میلی متر
ابعاد
 0.89کیلوگرم
وزن
Quad Core
سری پردازنده
محدوده سرعت پردازنده تا GHZ2.0
 2گیگابایت
حافظه RAM
 16گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی
 10اینچ – TFT LED backlit
نمایشگر
LCD
 2سلولی
باتری
قیمت قطعی یافت نشد
قیمت

لپ تاپ  11اینچی لنوو مدل Ideapad100s-A

 292*202*175میلی متر
ابعاد
 1کیلوگرم
وزن
Atom
سری پردازنده
محدوده سرعت پردازنده تا GHZ2.0
 2گیگابایت 3DDR
حافظه RAM
 32گیگابایتSSD
ظرفیت حافظه داخلی
 11اینچIPSLED backlit -
نمایشگر
LCD
 2سلولی
باتری
قیمت قطعی یافت نشد
قیمت

این تبلت-لپ تاپ یک گزینه بسیار مناسب
برای افرادی است که به یارانه ای کوچک
در انــدازه های تبلت اما با کارایی بسیار
قــوی تر نیاز دارنــد .قابلیت  360درجه
چرخش لوال ،آن را کامال به یک تبلت بدل
می کند .باتری این لپ تاپ تا  9ساعت
شارژدهی دارد.
به طور کلی این لپ تاپ برای انجام کارهای نیمهحرفهای و روزمره
کامال مناسب و مطلوب است.

لپتاپیککیلوگرمیلنوورامیتوانمانند
یککتابدرکیفدستیکوچکقراردادوبا
خودحملکرد.بدنهاینلپتاپازپالستیک
ساخته شده اســت .قــدرت سخت افــزاری
زیادی نمی توان از این مدل انتظار داشت
و بــرای کــارهــای سبک مناسب اســت2 .
گیگابایترمو 32گیگابایتحافظهداخلی،
استفادهازهارداکسترنالرابراینگهداریاطالعاتضروریمیکند.
باتری این دستگاه تا  7ساعت شارژدهی دارد .کیبورد جزیره ای این
مدلسببمیشودتاامکانتایپکردنراحترافراهمکند.
لپ تاپ  13اینچی اچ پی مدل SPECTRE13T-V100

این مدل نوعی آلترابوک است .هم اکنون
آلترابوک ها یا لپ تاپ های خیلی باریک
بازار پر رونقی یافته اند .این محصول دارای
طراحی دقیق و مناسبی است .کیبورد نرم
و جزیره ای مانندی دارد .کیفیت ،شفافیت
و روشنایی صفحه نمایش آن در حد باالیی
است .در شرایط معمول وبگردی با اتصال
 WiFiو روشنایی متوسط صفحهنمایش ،باتری تا 9ساعت و ۳۰
دقیقه شارژدهی دارد .از معایب این دستگاه می توان به نداشتن
پورت های معمول و رایج اشاره کرد .به طور کلی اگر قصد خرید یک
آلترابوک قوی و سبک را دارید این لپ تاپ می تواند یکی از گزینههای
ایده آل شما باشد.

ابعاد
وزن
سری پردازنده
ظرفیت حافظه RAM
ظرفیت حافظه داخلی
نمایشگر
باتری
قیمت

 325*229*10.4میلی متر
 1.1کیلوگرم
5Core i
 8گیگابایت 3DDR
 256گیگابایتSSD
 13اینچIPSLED backlit -
LCD
 4سلولی
 4میلیون و  640هزار تومان

برخیدانشجویان،گرافیستها،مهندسانوکارمنداندرهمهحالنیازبههمراهیلپتاپشخصیخوددارند.اینامرسببمیشودتادرکنارمولفههایمهم
خریدلپتاپ،وزنآننیزاهمیتزیادیپیداکند.حمللپتاپهایبزرگبرایکسانیکهدرمحیطخارجازخانهسروکارزیادیباآندارنددشواراست.اگرشما
نیزجزوآندستهازافرادیهستیدکهدرپیتعویضیاخریدلپتاپهستندوبهدنبالسبکوزنترینهامیگردیدبادخلوخرجامروزهمراهشوید.

لپ تاپ  12اینچی اپل مدل 2017 MacBook MNYL2

در این مدل از پردازنده مرکزی نسل اینتل
مدل Core i5استفاده شده که هم از لحاظ
توان پردازشی و هم چیپ گرافیکی قوی
است.صفحه نمایش این لپ تاپ از نوع
رتیناست که کیفیت باالی نمایش را سبب
می شود .شارژدهی باتری آن در شرایط
وبگردی با اتصال Wi-Fiاز 9به 10ساعت
رسیده است که بیش از یک روز کامل کــاری را پوشش میدهد.
نور پسزمینه سفید با امکان تنظیم نور هم از دیگر ویژگیهای این
کیبورد است.

ابعاد
وزن
سری پردازنده
محدوده سرعت پردازنده
حافظه RAM
ظرفیت حافظه داخلی
نمایشگر
باتری
قیمت

لپ تاپ  11اینچی اپل مدل712B MacBook Air MD

یک لپ تــاپ مستحکم با بدنه یکپارچه
آلومینیمی است .که توانایی باتری آن در
نگهداری شارژ 9ساعت است .رم  4تا 8
گیگابایتی از نوعMHz LPDDR3 1600
و حافظه داخلی  128تا  512گیگابایتی
از نوع  SSDدارد .این مدل یک انتخاب
مناسب برای کسانی است که کیفیت باال
در اندازه ای کوچک می طلبند .بزرگی این لپ تاپ به اندازه یک
مجله است که به راحتی در کیف گذاشته می شود و قابل حمل است.
لپ تاپ  14اینچی ایسوس مدل Zenbook UX490VA-A

طراحی زیبای این محصول بیش از هر چیز
دیگری توجه ها را به خود جلب می کند.
صفحهنمایشIPSباکیفیت،FullHDکیبورد
باکیفیتمجهزبهنورپسزمینه،بلندگوهای
قویHarman/Kardonازدیگرمزایایاین
مدلهستند.اگربهدنباللپتاپیباصفحه
نمایشبزرگ،اماباریکوسبکهستیداین
لپتاپ14اینچیزنبوکگزینهبسیارمناسبیاست.حتیمیتوانلقب
سبکترینآلترابوک14اینچیدنیارابهآنداد.نقطهضعفآنرامیتوان
محدودیتدرتعدادپورتهادانست.
لپ تاپ  15اینچی ایسوس مدل VivoBook X510UQ – A

« Vایسوس»
لپ تاپهای سری  ivoBook
به نسبت کارایی و کیفیت ،قیمت مناسبی
دارند .بدنه آن ها از پالستیک ساخته شده
است،باوجوداین،کیفیتواستحکامباالیی
دارد .اگر به دنبال یک لپ تاپ با صفحه
نمایشبزرگمیگردیدکهوزنکمیداشته
باشد این مدل از ایسوس گزینه مناسبی
برای شماست .زیرا با اندازه 15اینچی خود تنها یک کیلو و 700گرم
وزن دارد که سهولت در جابه جایی را سبب می شود .بلندگوهای این
محصول نیز کیفیت صدای باالیی دارند .به طور کلی این مدل برای
انجام امور روزمره و نیمهحرفهای در محیط کار یا خانه گزینه بسیار
خوبیاست.

280.5*196.5*351.31
میلی متر
 0.92کیلوگرم
5CORE I
تا GH23.0
 8گیگابایت 3DDR
 512گیگابایت
 12ایــنــچIPS LEDbacklit
LCD
باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت
 41.4وات ساعت
 6میلیون و  797هزار

 17.78*249*299میلیمتر
ابعاد
 1.08کیلوگرم
وزن
th Generationسری پردازنده
5core i-Broadwell5
محدوده سرعت پردازنده تا GHZ2.0
 256گیگابایت
حافظه RAM
 256گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی
 11اینچ – TFT LED backlit
نمایشگر
LCD
 6سلولی
باتری
 4میلیون و  599هزار
قیمت
 329*210*12.9میلی متر
ابعاد
 1.1کیلوگرم
وزن
yCore i-intel
سری پردازنده
محدوده سرعت پردازنده  2.5تا  2.8گیگاهرتز
 16گیگابایتDDR3 -
ظرفیت حافظه RAM
 512گیگابایتSSD -
ظرفیت حافظه داخلی
 14.1ایــنــچwede-view -
نمایشگر
178 technology
 4سلولی
باتری
 6میلیون و  99هزار تومان
قیمت

ابعاد

361.4*2435*19.4میلی
متر
1.7کیلوگرم

وزن
ســری پــردازنــدهYCore
i-intel
محدوده سرعت پردازنده  2.5تا  2.8گیگاهرتز
 8گیگابایت 4DDR
حافظه RAM
 8گیگابایت4DDR -
ظرفیت حافظه داخلی
 15.6ایــنــچwide-view -
نمایشگر
178 technology
 3سلولی
باتری
 ۳میلیون و  599هزارتومان
قیمت

CMYK

