
  مینی کیس ها

  . همراهان عزیز اونیکس کاال امروز قصد داریم مینی کیس های لنوو را به شما معرفی کنیم

همانطور که میدانید در مقاالت قبل کمی درباره ی مینی کیس ها با هم صحبت کردیم از کارت گرافیک مینی کیس ها گرفته 

  . تا قیمت مینی کیس ها

  . مینی کیس های مدل های مختلفی دارند ، مثل مینی کیس ها لنوو ، مینی کیس های اچ پی و مینی کیس های دل

  شما طرفدار کدام برند هستین ؟

 : مینی کیس های لنوو

های خدماتی، امروزه با توجه به سبک زندگی، استفاده از کامپیوترها و رایانه ها در تمامی سطوح جامعه، سرویس

های بزرگ مشکالتی ای برخوردار شده است. ممکن استفاده از رایانهنجات ، تولیدی ها و آموزش از اهمیت ویژهکارخا

برای بعضی از مشغال و مصرف کنندگان ایجاد کند. مشکالتی از قبیل هزینه خریداری باال، هزینه نگهداری و حتی جاگیر 

ها باشند. کامپیوتر سیتواند کامپیوترهای کوچک یا مینی پیآل میهاید هایتوان اشاره کرد. حال یکی از گزینهبودن آنها می

کوچک ترکیبی از قدرت و کارایی مناسب و هماهنگی قطعات است که راندمان بسیار باالیی را به سبب هماهنگی قطعات به 

صرف برق پایین و ابعاد بسیار کند. مینی پی سی ها در کنار مکار گرفته شده توسط کمپانی سازنده برای کاربر فراهم می

های مصرف برق ، دهد و با کاهش هزینهکوچک عالوه بر حذف کیس فضای کاری بیشتری را در اختیار کاربر قرار می

 .تری نسبت به کامپیوترهای شخصی و آل این وان ها دارندتعمیر و نگهداری راحت

به کار بگیرید تا قدرت و سرعت را در پردازش برای شما به  این کامپیوتر های کوچک قدرتمند را می توانید در هر جایی

 .ارمفان بیاورد

های اساسی این ها و حتی منازل هستند. یکی از ویژگیکم درحال گسترش برای استفاده در ادارات، سازمانکیس ها کممینی

های کامپیتری مپیوترها، سیستمکاها است. کامپیوترهای کوچک یا همان مینیها جابجایی و حمل آسان و راحت آنمدل

و دل نیز  های زیادی هم هستند. همان طور که د باال گفتیم شرکت های اچ پیکوچک شده دسکتاپ هستند که دارای کاربرد

 .به عنوان یکی از تولید کنندگان پیشرو و باتجربه در زمینه تولید و عرضه مینی کیس ها است

  : برند لنوو

چند ملیتی چینی است که دفاتر اصلی آن در پکن چین و کارولینای شمالی آمریکا واقع شده یک شرکت تکنولوژی  لنوو

های ی کامپیوترهای شخصی، تبلت، گوشی هوشمند، سرور و تلویزیونی طراحی، تولید و توسعهاست. این شرکت در زمینه

ی کامپیوترهای شخصی شناخته شندهترین فروعنوان بزرگبه بعد به ۲۰۱۳از سال  Lenovo .کندهوشمند فعالیت می

کند. شرکت کشور عرضه می ۱۶۰کشور شعبه دارد و محصوالت خود را به بیش از  ۶۰شود. شرکت لنوو در بیش از می

با  ۲۰۰۵گذاری شد. این شرکت در سال بنیان (Legend) لجند یو با نام اولیه لیو شوانژی توسط ۱۹۸۴لنوو در سال 

  .ادغام شد و میزان سوددهی آن را افزایش داد (IBM) امبیی شخصی شرکت آیایانهواحد مربوط به تولید ر

 نام لنوو

به معنای نوین در  novo و Legend ابتدای نام «Le» نام لنوو را برای خود انتخاب نمود که از ۲۰۰۳این شرکت در سال 

 .باشدها یا خالقیت میزبان التین تشکیل شده است. همچنین نام چینی آن به معنای تداعی ایده



 محصوالت لنوو

افزاری های نرمِسنتر که به همراه بستههای رومیزی تینکپد و رایانههای تینکتاپتوان به لپاز محصوالت شرکت لنوو می

چین،  ویژن و انواع لوازم جانبی رایانه اشاره نمود. این شرکت به بازار داخلینمایشگرهای تینک  ونتج ارائه شده وتینک

باتری گوشی  دهد. همچنین با تولید دوربین دیجیتال، تلفن همراه،رایانه سرور و سایر ابزارهای دیجیتالی را نیز ارائه می

 .و تجهیزات شبکه فعالیت خود را توسعه بخشیده است لنوو

 : معرفی چند مینی کیس لنوو

  : ThinkCentre M83 مینی کیس لنوو مدل

 پردازنده

 سازنده پردازنده : Intel 

 سری پردازنده : Corei-5 

 مدل پردازنده : Corei5-4570 

  : گیگاهرتز 3.2فرکانس پردازنده 

 رم 

  : گیگابایت 8حافظه رم 

 نوع حافظه رم : DDR3 

 کارت گرافیک 

 سازنده کارت گرافیک : Intel 

 مدل کارت گرافیک : Intel HD Graphics 3000 

  : تصاویر مینی کیس لنوو

 مینی کیس استوک اونیکس



  قیمت مینی کیس

  قیمت مینی کیس

  : ThinkCentre M۵۸ مینی کیس لنوو مدل

 پردازنده 

 سازنده پردازنده : Intel 

 سری پردازنده : Core2 Duo 

 مدل پردازنده : E7500 

  : گیگا هرتز 2.93فرکانس پردازنده 

  : مگابایت 3حافظه پردازنده 

 رم 

  : گیگابایت 2حافظه رم 

 نوع حافظه رم : DDR3 



 کارت گرافیک 

 سازنده کارت گرافیک : Intel 

 مدل کارت گرافیک : IntelHD 

 : تصاویر مینی کیس لنوو

 ThinkCentre M۵۸ کامپیوتر دسکتاپ لنوو مدل

 وتر گیمینگکامپی

 کامپیوتر مناسب حسابداری

را از  مینی کیس لنوو البته اونیکس کاال مدل های بسیار زیادی با قیمت های بسیار پایینی دارد که پیشهناد میکنم مدل های

 . دست ندهید
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