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 راهنمای خرید لپ تاپ ایسوس

از بهترین محصوالت الکترونیکی در زمینه انجام کارهای تخصصی یا  ایسوس تاپ لپ

رود. در واقع ایسوس، برندی تایلندی بوده که در زمینه تولید قطعات و  گیمینگ به شمار می

 .لوازم الکترونیکی از محبوبیت بسیار خوبی برخوردار است

لپ تاپ در بازار یافت،  توان در زمینه های متنوعی از برند ایسوس را میاز آنجا که مدل

های فنی و کیفیت تولیدی هر کدام از آنها هنگام خرید جز مهمترین نکاتی  توجه به ویژگی

 .است که باید مورد بررسی فرد خریدار قرار بگیرد

را جهت انجام چه کاری )انجام  ایسوس تاپ لپ اما این مورد بستگی دارد که شما

 .ظر داریدای یا معمولی(، مد ن های حرفهفعالیت

جهت اطالع بیشتر شما عزیزان باید بگوییم که ایسوس با توجه به کیفیت محصوالت تولیدی  

خود توانسته اعتبار جهانی بسیار خوبی را از آن خود سازد و در زمینه محصولی مانند: لپ  

های داخلی و خارجی تبدیل  ویژه بازی به برند بسیار محبوبی در بازار  تاپ به ویژه لپ تاپ

 .شده است

ترین لپ تاپ مخصوص بازی را دارید، توصیه  اگر تمایل به خرید بهترین و با کیفیت

را قبل از هر گونه تصمیم نهایی، مد نظر   گیمینگ  ایسوس تاپ لپ هایکنیم که ویژگیمی

 .آن را به طور کامل مطالعه نمایید اینترنتی خرید راهنمای قرار داده و 

 اینترنتی  خرید با ارزان و  باکیفیت  ایسر تاپ لپ مدل ۲۵ مطالعه: پیشنهاد

 تاپ ایسوس  آشنایی با بهترین مدل لپ

ایسوس جزو برندهای معتبری است که در حوزه تولید لپ تاپ فعالیت می نماید. خوشبختانه  

 .مدل های زیادی نیز توسط این برند در قیمت های متفاوت به بازار عرضه می شوند
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در همین راستا اغلب افراد بر اساس نیاز خود می توانند نمونه مناسب را خریداری کنند.  

میلیون تومان باشند، برای کارهای عمومی عالی   10که دارای قیمت کمتر از  گزینه هایی

 .هستند

در ادامه برای آشنایی بیشتر شما عزیزان چند مدل محبوب در بازار ایران را لیست کرده 

 :ایم

 x509ua – r8 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

های پرفروش در بازار از جمله لپ تاپ  x509ua – r8 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

و پردازنده گرافیکی اینتل می باشد. این لپ تاپ را می  core i3 گیگ، پردازنده 8با رم 

 .توان در دسته لپ تاپ های میان رده قرار داد که ظاهر شیک و جذابی دارد

 p1511cea-a اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

، هشت گیگ  core i3 ردازندهدارای پ   p1511cea-a اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

 .اینچی است 15.6و صفحه نمایش  ddr4 رم از نوع

برای انجام فعالیت های عمومی و کارهای روتین می توان از این لپ تاپ بهره برد. از  

 .اشاره کرد HD جمله ویژگی های لپ تاپ فوق می توان به کیفیت تصویر

 p1511cea اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

یکی از مدل های پرفروش برند ایسوس به   p1511cea اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

ساعت دوام و   4الی  ۲ر می آید. معموال با توجه به نوع فعالیت آن، باتری در حدود شما

 .ماندگاری دارد

سلولی هستند. پردازنده خوب و رم باال از دیگر امکانات   3باتری های این لپ تاپ از نوع 

 .لپ تاپ مذکور محسوب می شوند
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 fa506ic-hn057 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

می باشد. ryzen5 دارای پردازنده fa506ic-hn057 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

یکی از لپ   nvidia و پردازنده گرافیکی ddr4 گیگ از نسل 8این لپ تاپ به همراه رم 

تاپ های عالی در بازار است که عالقه مندان زیادی را به سمت خود جلب می نماید.  

نیز به رنگی مشکی در بازار مشاهده اینچی است و اغلب  15.6صفحه نمایش لپ تاپ فوق 

 .می شود

 vivobook r528ep-bq1056 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

یکی از لپ تاپ های   vivobook r528ep-bq1056 اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

 .پرفروش این برند محسوب می شود

ایسوس طبقه بندی   در واقع می توان بیان نمود که این مدل در دسته لپ تاپ های رده باالی

 .می شود. افرادی که به گیم عالقه دارند اغلب از این مدل بهره می برند

 m433ua-eb034 اینچی ایسوس مدل 14لپ تاپ  •

 اینچی مدل 15.6یکی از لپ تاپ های نازک و البته کم وزن برند ایسوس، لپ تاپ 

vivobook r528ep-bq1056 است تا به   است. قدرت پردازنده این لپ تاپ موجب شده

 .یکی از نمونه های پرطرفدار بازار تبدیل شود

به آن توان باالیی برای انجام عملیات پیشرفته را می  ddr4 گیگ از نوع  8گفته می شود رم 

 .دهد. لذا از آن برای کارهای حرفه ای می توان بهره برد
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 m509ba لپ تاپ ایسوس  •

 m509ba یکی از لپ تاپ های همه کاره و البته معمولی برند ایسوس، لپ تاپ ایسوس

 .است. این لپ تاپ با صفحه نمایش های متفاوت به بازار عرضه می گردد

گفته می شود که برای کارهای روزانه و وب گردی می توان از این مدل بهره برد. ظاهر  

 .این لپ تاپ کمی خشن است

 n7400pc-km058 ایسوس مدلاینچی  14لپ تاپ  •

اینچی   14اگر به دنبال یک لپ تاپ همه کاره و ارزان می باشید، می توانید از لپ تاپ 

اینچی   14استفاده کنید. این لپ تاپ با صفحه نمایش  n7400pc-km058 ایسوس مدل

 .خود، ظاهر بسیار خوبی دارد

طراحی عالی به همراه پردازنده قوی، باعث شده است که در اغلب ادارات و مدارس از آن  

 .استفاده شود. البته قیمت آن نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد

 zenbook flip 15 q528eh اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ  •

ای یکی از لپ تاپ ه zenbook flip 15 q528eh اینچی ایسوس مدل 15.6لپ تاپ 

 .قوی بازار است که اغلب افراد برای کارهای حرفه ای از آن استفاده می نمایند

صفحه نمایش بزرگ به همراه تعداد پیکسل های زیاد، باعث شده است که قدرت گرافیک آن 

 .بسیار باال باشد. از این مورد می توان برای انجام فعالیت های گرافیکی بهره برد

• vivobook r528ep-bq1056 

vivobook r528ep-bq1056   .توسط برند ایسوس تهیه شده و به بازار ارائه می شود

 .استفاده می نماید DDR4 و رم NVIDIA این لپ تاپ از پردازنده گرافیکی
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با توجه به اینکه طراحی آن به صورت باریک است و وزن باالیی نیز ندارد، افراد زیادی 

مشخصات فنی این لپ تاپ نیز عالی است و  تمایل خود را برای خرید آن نشان می دهند.

 .برای کارهای گرافیکی می توان از آن بهره برد

 برتر  و   باکیفیت  های مدل  معرفی با دل تاپ  لپ بهترین خرید راهنمای لعه:مطا پیشنهاد

 

 نکات مهم و تاثیر گذار در قیمت لپ تاپ ایسوس

 تاپ ایسوس سایز لپ  •

اندازه لپ تاپ جز فاکتورهای مهمی بوده که موقع خرید باید به آن توجه شود. اندازه لپ 

اینچ و بزرگتر بوده و شما باید با توجه به مشخص کردن نیاز   17تا    13های ایسوس تاپ

 .ترین محصول را انتخاب نماییدخود بهترین و مناسب

اینچ و یا   17بهتر است دنبال اندازه  اگر تمایل به خرید لپ تاپ جهت استفاده خانگی دارید

جا بهتر باشید. اما اگر کار شما به نحوی است که باید به طور مداوم لپ تاپ را جابزرگ

هایی با سایز کمتر و وزن  تاپکرده و از آن در بیرون از منزل استفاده نمایید، خرید لپ 

 .شود تر پیشنهاد میسبک

 تاپ ایسوس قدرت پردازنده لپ •

هم گفته شده از مهمترین قطعات در لپ تاپ و کامپیوتر به   CPU ت پردازنده که به آن قدر

ها به طور مستقیم با سی پی یو  دانیم قدرت پردازش لپ تاپرود. همانطور که میشمار می

 .ارتباط دارد
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تری داشته باشد، قدرت پردازش آن هم به  به عبارتی هر چقدر لپ تاپ سی پی یوی قوی

ن بیشتر است. البته توجه به این مورد بستگی داشته که شما از لپ تاپ خود چه  همان میزا

 .خواهید به وسیله آن انجام دهیدهایی را میانتظاری دارید و چه فعالیت

هایی نظیر: جستجو در اینترنت یا گوش  خواهید از لپ تاپ تنها جهت انجام فعالیتاگر می

های هایی که از پردازندهکنیم به دنبال مدلوصیه میدادن به موسیقی و… استفاده نمایید، ت 

های  ضعیف نظیر: پنتیوم و اینتل برخوردار هستند، بروید. اما اگر به دنبال انجام فعالیت

 .تر موجود در بازار باشیدهای قویهایی با پردازندهتر هستید به دنبال مدلتخصصی

 میزان حافظه لپ تاپ ایسوس •

مند به  ز جمله موارد مهم دیگری بوده که باید مورد نظر فرد عالقها RAM میزان حافظه یا

توان گفت میزان حافظه در سرعت لپ تاپ خرید لپ تاپ قرار گیرد. به طور کلی می

 .تاثیرگذار است

های مختلف را به طور همزمان در آن  سازد که برنامهزیرا این مورد، سیستم را قادر می

ای خود را به وسیله آن انجام دهید  های حرفهی هستید که فعالیتاجرا نمود. اگر دنبال سیستم

 .تری هستند، برویدهایی که دارای رم قویپس دنبال مدل

 حافظه داخلی لپ تاپ ایسوس •

های زیادی در بازار برخوردار هستند. اما در این میان،  حافظه داخلی لپ تاپ هم از تنوع

ری برخوردار بوده و هم برای کسانی که  هم از قیمت باالت SSD هارد دیسک از نوع

 .ای با لپ تاپ فعالیت نمایند، گزینه مناسبی استخواهند به طور حرفهمی

تواند فضای زیادی را جهت  حافظه داخلی هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد، می

 .سازی اطالعات شما فراهم نمایدذخیره
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 کارت گرافیک لپ تاپ ایسوس •

کارت گرافیک هم از جمله فاکتورهای مهمی بوده که هنگام خرید لپ تاپ باید مورد توجه  

 .های گرافیکی در بازار در دو مدل موجود هستندقرار گیرد. کارت

محل قرارگیری کارت گرافیک نوع اول بر روی مادربرد لپ تاپ بوده و عملکرد آن  

جهت انجام کارهای گرافیکی ساده ضعیف گزارش شده است. این مدل کارت گرافیک تنها 

 .مناسب هستند

ای به دنبال لپ تاپ با کیفیت هستید به سراغ آن  اما اگر جهت انجام کارهای گرافیکی حرفه

هایی بروید که کارت گرافیکی آنها به صورت جداگانه از سیستم نصب  دسته از مدل

 .شودمی

 صفحه نمایشگر لپ تاپ ایسوس  •

بندی  ها را به دو نمونه مات و براق دستهتاپ  ه نمایشگر لپتوان صفح در حال حاضر می

کرد. اگر از سیستم خود در فضاهای باز نسبت به فضاهای بسته و بیشتر در زیر نور  

 .کنید، به دنبال مدلی بروید که از صفحه نمایش مات برخوردار باشدخورشید استفاده می

اصلی هنگام خرید لپ تاپ به شمار   هایکیفیت تصویر یا رزولوشن هم از جمله ویژگی

دهنده  رود. زیرا هر چقدر صفحه نمایشگر از کیفیت باالیی برخوردار باشد، نشانمی

 .رزولوشن عالی سیستم است

 قدرت باتری لپ تاپ ایسوس •

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به طور مداوم از لپ تاپ خود در محیط بیرون از  

 .س باید به میزان شارژدهی و قدرت باتری آن توجه کنیدکنید پمنزل استفاده می

 



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  برتر و باکیفیت ایسوس تاپ لپ مدل ۲۵

 

توصیه ما به شما این است که لپ تاپی را تهیه نمایید که مصرف باتری آن کم باشد و بتوان  

 .تری از سیستم استفاده نموددر زمان طوالنی

 تعداد پورت لپ تاپ ایسوس •

داد و نوع پورت در مورد  این مورد هم بستگی به نحوه استفاده شما از لپ تاپ دارد. تع

خواهید به صورت معمولی از آن استفاده نمایید، مهم نیست اما در مورد  سیستمی که می

پورت   4ای تر بهتر است که سیستمی را خریداری نمایید که حداقل از های حرفهفعالیت

 .برخوردار باشد

کنید،  استفاده می اگر فعالیت شما به نحوی است که به طور مرتب از سی دی یا دی وی دی

 .ای بروید که این مورد را داشته باشدبه دنبال گزینه

 قیمت لپ تاپ ایسوس و میزان بودجه مورد نظر جهت خرید لپ تاپ  •

هم جز فاکتورهای اصلی بوده که از همان ابتدا باید به آن توجه کنید.   ایسوس تاپ لپ قیمت

توانید تصمیم بگیرید که به  ای یا معمولی خود از سیستم میهای حرفهبا توجه به فعالیت

 .دنبال چه مدلی هستید و چه انتظاری از آن دارید

نظر را تهیه کنید   تر بتوانید محصول مورداین موارد به خوبی به شما کمک کرده تا راحت

 .ها از دایره انتخاب شما به راحتی حذف خواهند شدو به این صورت بعضی از مدل

 

 

 


