
 

 

 لپ تاپ استوک بخریم یا نه

 لپ تاپ استوک بخریم یا نه

دست دوم و لپ تاپ استوک را با هم برابر میدانستن که در مقاله قبل اونیکس کاال در باره لپ  خیلی از کاربران کلمه لپ تاپ

  . تاپ استوک با هم صحبت کردیم

  حاال سوالی که برای خیلی از کاربران اینترنت پیش میاید این است که ، لپ تاپ استوک بخریم یا نه ؟

درباره ی این سوال بصورت مختصر قبال صحبت کردیم و گفتیم که به دلیل نوسانات ارزی و باال بودن قیمت لپ تاپ ها بهتر 

  . است که لپ تاپ استوک بخریم

 ردازیم به این سوال که اصال لپ تاپ استوک بخریم یا نه ؟امروز بصورت مفصل تر میپ

 به لپ تاپی استوک گفته میشود ؟

درواقع درکشور های اروپایی ، احترام به حقوق مشتری از اهمیت باالیی برخوردار است و از همین رو مشتریان میتوانند تا 

 :D بر عکس ایران ) چنین ، در کشور های خارجییک ماه ، محصوالت خریداری شده خود به هر دلیلی ، مرجوع کنند. هم

، از لوازم دیجیتالی ، خودرو و ... مدت زیادی استفاده نمیکنند. به عنوان مثال شما میتوانید پس از مدتی ، لپ تاپ تان را  (

توسط مشتریان به کمپانی سازنده تحویل دهید و لپ تاپی با مدل جدیدتر ، با قیمت مناسب دریافت کنید. لپ تاپ هایی که 

 .مرجوع میشوند به کشورهایی از جمله امارات ، دوبی و ... ارسال میشوند و سپس وارد کشور میشوند

 : ویژگی لپ تاپ استوک

در واقع لپ تاپ های صنعتی ، مهندسی و حرفه ای که به عنوان لپ تاپ استوک وارد کشور میشوند ، دارای کیفیت سخت 

 .ی و مقاوم و بزرگتر از لپ تاپ های نو هستندافزاری بسیار باال ، بدنه فلز

 : مزیت لپ تاپ های استوک به لپ تاپ های نو

همانطور که گفتیم اولین مسئله قیمت ان است ، شما با نصف مبلغی که صرف خرید محصول نو میکنید ، میتوانید لپ تاپی 

 .ن ( را خریداری نماییداستوک با همان ویژگی های سخت افزاری ) حتی در برخی موارد بیشتر از آ

لپ تاپ می باشد. همان طور که میدانید سازندگان لپ تاپ های کنونی ، روی باریک و سبک بودن لپ  استحکام و مقاومت 

تاپ تمرکز می کنند که این قضیه ، باعث کاهش استقامت و استحکام دستگاه میشود. اما لپ تاپ های استوک دارای بدنه ای 

 .شند که جنس بدنه اکثر این لپ تاپ ها فلزی می باشدقوی و مستحکم می با

می باشد. چرا که این لپ تاپ ها برای کشور های کشور های اروپایی و آمریکایی ساخته شده  قطعات درجه یک و با کیفیت 

ر میشوند ، اکثرا اند و معموال این کشور ها از با کیفیت ترین محصوالت استفاده میکنند . اما لپ تاپ های جدید که وارد بازا

 .چینی بوده و دارای قطعات درجه دو و سه و ... می باشند که از کشور چین وارد میشوند

می باشد. سازندگان لپ تاپ های جدید ، به منظور باریک کردن لپ تاپ ،  تنوع پورت و درگاه های ورودی و خروجی 

تاپ های جدید ، درایو نوری نیز حذف شده است. اما در لپ مجبور به حذف تعدادی ازپورت ها شده اند . همچنین در اکثرلپ 

 .تاپ های استوک ، پورت های ورودی خروجی زیادی در اختیار خواهید داشت



 

 

  نه-یا-بخریم-استوک-تاپ-لپ

 .در لپ تاپ های استوک راحت تر از لپ تاپ های جدید می باشد نکته دیگر و مهم این است که تعمیر و تعویض قطعات

 میز و سالم دارند؟چرا قطعات استوک ظاهر ت

های دولتی پس از یک بازه زمانی مشخص، ممکن است تمامی لپ های خصوصی و سازماندر مناطقی چون اروپا، شرکت

های نو و جدید را جایگزین آنها کنند. همچنین بسیاری از ها و کامپیوترهای مورد استفاده خود را کنار بگذارند و نمونهتاپ

تواند ظاهر تمیز و سالم داشته کنند. بنابراین یک کاالی استوک میمپیوتر خود با دقت نگه داری میخریداران از لپ تاپ یا کا

 .باشد و قطعه استوک لزوماً به معنای ظاهر کارکرده یا مستهلک نیست

 .همچنین ممکن است کاالی استوک پیش از عرضه مجدد به بازار، مورد تعمیر، بازسازی و سرویس قرار بگیرند

 مهم در خرید لپ تاپ استوک چیست ؟نکات 

 ظاهر لپ تاپ.1

  : کاربری لپ تاپ.2

شما باید بدانید قصد خرید لپ تاپ برای انجام چه کاری را دارید ؟ لپ تاپها از لحاظ کاربری دارای دسته بندی هایی از جمله  

دام از این دارای ویژگی های خاص خود ، اداری ، خانگی ، صنعتی ، دانشجویی ، مهندسی ، گرافیکی و ... می باشند و هر ک

 . می باشند که در ادامه هر یک را به طور کامل شرح خواهیم داد

دارای قیمت پایین تری بوده چون در زمینه ی وبگردی و تماشای فیلم ، مورد استفاده قرار میگیرند ،  لپ تاپ های خانگی

 . نیاز به سخت افزار های قوی ندارند

صنعتی در ادارات و شرکت ها مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر نرم افزار های حسابداری ، آفیس  و لپ تاپ های اداری

 .و ... با این لپ تاپ ها اجرا میشود و نیاز به قطعات و سخت افزارهای متوسط دارد

تلفی می باشد برای ، این لپ تاپ ها باتوجه به رشته تحصیلی کاربر ، دارای سخت افزار های مخ لپ تاپ های دانشجویی

مثال دانشجویان رشته های انسانی ، نیاز به لپ تاپی دارند که بتوانند برای وبگردی ، تایپ و ... از آن استفاده کنند ، دانشجویان 
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رشته های عمران ، ساختمان ، معماری و ... به لپ تاپ هایی نیاز دارند که بتوانند عالوه بر موارد ذکر شده از پس نرم 

 .و ... برآیند 3Dmax , Autocadای تخصصی از جمله افزاره

اما دانشجویان رشته های کامپیوتر ، با توجه گستردگی شاخه های این رشته ، به لپ تاپ های قوی تری نیاز دارند ، دانشجویان 

که نیاز به منابع رشته کامپیوتر ، معموال از لپ تاپ شان برای برنامه نویسی ،طراحی ،شبیه سازی و ... استفاده میکنند 

 . بیشتری دارند

این لپ تاپ ها به دلیل انجام امور سنگینی از جمله نقشه کشی ، اتوکد ،تری دی مکس و  . لپ تاپ های مهندسی و حرفه ای

 .... نیاز به سخت افزار های قوی تری دارند

  : اندازه و وزن.3

نکته ب مهمی که باید به آن توجه داشت ، اندازه و وزن لپ تاپ میباشد. اگر از لپ تاپ تان در مکانی ثابت ) خانه ، اداره و 

محل کار و ... استفاده میکنید ، این مسئله اهمیت کمتری خواهد داشت و میتوانید از لپ تاپی با هر اندازه خریداری نمایید. اما 

ادی برای لپ تاپ تان دارید ، میتوانید از لپ تاپ های کوچک تر و سبک تر ) معموال برای این گونه اگر نیاز به جابجایی زی

 .اینچی ( مناسب است 14و  13کاربران ، لپتاپ های 



 

 

  کاال-ساونیک

 گارانتی و ضمانت معتبر.4

ماه گارانتی تعویض بی قیدو شرط  3اونیکس کاال شرکت وارد کننده مستقیم کاالی استوک ، لپ تاپ های استوک خود را 

   .یک سال پشتیبانی فنی رایگان اونیکس کاال بهره مند خواهید شد خرید کامپیوتر استوک کرده همچنین شما بعد از

 جا بخریم ؟لپ تاپ استوک را از ک

شما باید از شرکت ها و فروشگاه های معتبر لپ تاپ خودتان را تهیه کنید چرا که حتما باید گارانتی  برای خرید کاالی استوک

  . و ضمانت معتبری داشت باشد

 : در آخر
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توک خیلی به همان طور که در این مقاله و مقاالت قبل دربارهی لپ تاپ استوک صحبت کردیم ، بنظر من خرید لپ تاپ اس

  . صرفه تر و اقتصادی تر از لپ تاپ نو میباشد

 


