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 راهنمای خرید لپ تاپ

پ خوب و کاربردی نیاز است تا فاکتورهای متفاوتی را در نظر برای خرید یک لپ تا

داشته باشید. به طور مثال توجه به پردازنده، رم، وزن، صفحه نمایش و نوع پردازنده 

 .گرافیکی دارای اهمیت است

ترابایت فضای داخلی است که برای نگهداری اطالعات می  1متوسط ترین لپ تاپ دارای 

 .نماییدتوانید از آن استفاده 

را در سر دارید؟ می دانید که  دل تاپ لپ ، آیا شما هم قصد خرید بهترین مدل دل تاپ لپ

 قیمت مربوط به لپ تاپ های برند دل، چقدر می باشد؟

از شما می خواهیم که مطالب درج شده در وب سایت گرین لیست را تا آخر با حوصله ی 

ر خصوص راهنمای خرید اینترنتی بیشتری همراهی نموده و اطالعات بی نظیری را د

 .بهترین لپ تاپ برند دل، به دست آورید

 بهترین لپ تاپ دل

اگر قصد خرید یک لپ تاپ خوب و کاربردی را دارید الزم است تا به مشخصات سخت 

 .افزاری و نرم افزاری آن توجه نمایید

رین شد که از بروزتهمچنین در نظر داشته باشید که سیستم عامل لپ تاپ باید به گونه ای با

 .نرم افزار ها پشتیبانی نماید

هر اندازه رم لپ تاپ شما باالتر باشد، سرعت اجرای برنامه ها نیز به همان اندازه بیشتر 

 .است
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 بهترین مدل لپ تاپ دل

اگر قصد تهیه بهترین لپ تاپ را دارید، برند دل می تواند گزینه های متفاوتی را برایتان 

فراهم آورد. البته باید در نظر داشته باشید که در زمان خرید توجه به نوع کاربرد و نیاز 

 .شما دارای اهمیت زیادی است

مندان زیادی را به سمت امروزه از این برند نمونه های لمسی وارد بازار شده اند که عالقه 

 .خود جلب می نمایند

 جدیدترین مدل لپ تاپ دل

در دنیای دیجیتال، برند دل یکی از معروف ترین برند ها محسوب می شود که انواع 

 .تجهیزات الکترونیکی مانند لپ تاپ را ارائه می دهد

آنان  اب نمودن بینبا توجه به اینکه تنوع لپ تاپ ها در این برند بسیار زیاد است، گاها انتخ

در دسته جدید ترین نمونه ها  XPS9310-M3300 نیز دشوار می شود. این بین مدل

 .قرار می گیرد

لپ تاپ ها یکی از ضروری ترین و مهمترین تجهیزات الکترونیکی موجود در جهان می 

باشد که امروزه افراد و سازمان های مختلف، جهت انجام کارهای روزمرگی خود، نیاز 

 .می را به لپ تاپ دارندمبر

همچنین در این راستا می توان برندهای زیادی را مورد مشاهده قرار داده که هر یک از 

آنها با تولیدات بی نظیر و باشکوه خود، توانسته اند توجه بسیاری از کاربران را به سوی 

 .خود جلب کنند
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را، برند دل شکل داده  معروف ترین و قدیمی ترین برندهای فعال در زمینه ساخت لپ تاپ

است. لپ تاپ دل، مدل های بسیار متنوعی را دارد که تمام مدل های مربوط به برند دل، 

 .در یک سری از ویژگی ها و مشخصات با یکدیگر وجه مشترک دارند

 اینترنتی خرید + برتر و باکیفیت ایسوس تاپ لپ مدل ۵۲ مطالعه: پیشنهاد

 معرفی بهترین انواع لپ تاپ دل

همانطور که در قسمت قبلی نیز به این موضوع اشاره شد، امروزه بسیاری از افراد به 

دنبال راهنمای خرید اینترنتی این مدل از لپ تاپ هستند تا بتوانند به راحتی، کارهای 

 .شخصی و روزانه ی خود را انجام دهند

در بازار روانه  همچنین فراموش نکنید که کمپانی لپ تاپ دل، مدل های بسیار متعددی را

کرده است و خریداران می توانند با توجه به نیاز خود، بهترین لپ تاپ برند دل را تهیه 

 :نمایید. معروف ترین مدل ها مربوط به لپ تاپ برند دل، عبارتند از

  برند دل 1۰لپ تاپ ایکس پی اس 

 10۵1*1101رزولوشن  –کیلو پیکسل  1وضوح نمایشگر  –اینچ  1.31صفحه نمایشگر 

 11رم  –پردازنده ی قدرتمند  –طراحی شیک  –حافظه داخلی یک ترابایت  –پیکسل 

 ترابایت

  برند دل 11لپ تاپ ایکس پی اس 

 –ترابایت  1حافظه داخلی  –ترابایت  11رم  –پیکسل  ۵111*011.رزولوشن صفحه 

 اینچ 1131اندازه صفحه نمایشگر  –دارای کارت گرافیک  –سخت افزارهای پیشرفته 

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%88%d8%b3/
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 لپ تاپ Inspiron برند دل 

حافظه داخلی  –گیگ  1رم  –قیمت مناسب  –قابل حمل  –اینچ  1.31صفحه نمایشگر 

 پیکسل 1101*10۵1رزولوشن نمایشگر  –گیگ  1۵0

 بهترین باتری لپ تاپ

یکی از فاکتور هایی که در زمان خرید لپ تاپ باید در نظر داشته باشید، توجه به باتری آن 

 .است

ساعت، برق سیستم  1۵باتری لپ تاپ شما باید بتواند پس از هر بار شارژ به مدت حداقل 

 .را تامین نماید

باتری های لیتیوم پلیمری یکی از جدیدترین انواع باتری ها می باشند که امروزه بسیار از 

 .آنها استفاده می شود

 مهمترین ویژگی های مربوط به لپ تاپ های برند دل عبارتند از

 بودن صرفه به مقرون 

 باال کیفیت 

 بودن ساخت خوش 

 مختلف های بازی برای مناسب 

 مناسب وزن داشتن 

اگر شما هم تصمیم دارید تا یکی از باکیفیت ترین و بهترین انواع لپ تاپ های موجود در 

بازار را تهیه و خریداری کنید، می توانید یکی از شیک ترین مدل های مربوط به لپ تاپ 

 .دل را، در اولویت های خود قرار دهیدهای برند 
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در ادامه مقاله هم سعی داریم تا راجع به قیمت و راهنمای خرید اینترنتی لپ تاپ برند دل ، 

 .توضیحات بیشتری را به حضورتان ارائه دهیم. با ما همراه باشید

 نکات مهم هنگام خرید لپ تاپ دل

پ را دارید، می توانید به یک سری از اگر شما هم قصد خرید اینترنتی این مدل از لپ تا

مهمترین آیتم ها و فاکتورها، توجه نموده تا بتوانید یکی از باکیفیت ترین انواع لپ تاپ های 

 .برند دل را، تهیه نمایید

 :مهمترین فاکتورهای مورد توجه در حین خرید آنالین لپ تاپ دل، عبارتند از

 پردازنده ی لپ تاپ 

های مورد توجه در حین خرید لپ تاپ را، مشخصات پردازنده ی یکی از مهمترین فاکتور

آن شکل داده است. فراموش نکنید که هر چقدر قدرت مربوط به پردازنده لپ تاپ ها بیشتر 

 .باشد، استفاده از تجهیزات الکترونیکی مذکور نیز، راحت تر خواهد بود

 بررسی مشخصات مربوط به صفحه نمایشگر 

معموال لپ تاپ هایی که صفحه نمایشی بزرگتری را دارند، از فروش خوبی نیز برخوردار 

هستند. شما نیز می توانید با دقت باالیی، مشخصات مربوط به لپ تاپ مدنظر خود را مورد 

 .بررسی قرار داده و سپس با خیال راحت اقدام به ثبت سفارش نمایید

 باتری مربوط به لپ تاپ های برند دل 

اتری یکی از مهمترین اجزای مربوط به لپ تاپ های برند مذکور می باشد که باال بودن ب

 .قدرت و ظرفیت آن، می تواند فواید بسیار زیادی را به دنبال داشته باشد
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 هارد داخلی مربوط به لپ تاپ های برند دل 

ارد ه پیشنهاد می کنیم که قبل از خرید لپ تاپ مدنظرتان، مشخصات و ظرفیت مربوط به

 .داخلی لپ تاپ مورد نیاز خود را، مورد بررسی قرار دهید

 قیمت لپ تاپ دل 

را به  تاپ لپ یکی از مهمترین و اساسی ترین پرسش هایی که ذهن بسیاری از خریداران

 .سوی خود مشغول نموده است، قیمت مربوط به لپ تاپ های برند دل می باشد

تان، قیمت مربوط به لپ تاپ های مختلف برند شما می توانید قبل از خرید لپ تاپ مدنظر

یاد شده را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و سپس یکی از بهترین انواع لپ تاپ های 

 .برند دل را تهیه نمایید

قیمت لپ تاپ دل در مقایسه با سایر لپ تاپ های موجود در بازار، بسیار مناسب و مقرون 

ید جهت آشنایی با قیمت لپ تاپ دل، با همکاران ما در به صرفه می باشد. همچنین می توان

 .ارتباط باشید

 راهنمای نگهداری از لپ تاپ دل

خود، به آیتم های ذکر  تاپ لپ توصیه می شود که در حین نگهداری و مراقبت بیشتر از

 :شده در ذیل، توجه کافی را داشته باشید

 استفاده کنید حتما جهت حمل لپ تاپ خود، از کیف های مناسب لپ تاپ. 

  حتی برای جا به جایی های کوتاه نیز، لپ تاپ خود را خاموش نموده و سپس در

 .داخل کیف قرار دهید

  لپ تاپ خود را بالفاصله بعد از خاموش کردن در داخل کیف قرار ندهید و اجازه

 .دهید تا خنک شود
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  صندوق عقب خودروها، مکان مناسبی برای قرار دادن و حمل لپ تاپ ها نمی

 .باشند

 به هیچ عنوان اجازه ندهید باتری لپ تاپ از ده درصد پایین برود. 

 چنانچه از لپ تاپ خود استفاده نمی کنید، آن را در حالت استراحت قرار دهید. 

 لپ تاپ را به دور از محیط گرد و غبار قرار دهید. 

 یه می شود که لپ تاپ را همیشه بر روی یک سطح صاف قرار دهید تا هیچ توص

 .گونه لرزشی را در حین کار کردن نداشته باشد

انواع مدل های این محصول در  اینترنتی خرید راهنمای در ادامه این مطلب از: آخر سخن

برای کمک به شما عزیزان چند مدل محبوب و برتر را گردآوری  دیجیتال کاالی دسته بندی

کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید. محصوالتی که توانسته اند با کیفیت مطلوبی 

 .رضایت کاربران را جلب کنند
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