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Laptop-ul înseamnă portabilitatea maximă a caracteristicilor de desktop. Lansat din nevoia de
mișcare a omului modern, laptopul a ajuns unul dintre accesoriile esențiale pentru mulți dintre
noi. Atunci când ești student, ai nevoie de un astfel de produs, pentru că ești mai mereu în
mișcare.

Știm cu toții cât de scumpe pot fi laptop-urile, mai ales atunci când ești student sau părinte de
student. Dacă vrei să obții oferte de creditare avantajoase, Monily , serviciul de comparații
împrumuturi online te ajută să scapi de orice grijă. Poți să profiți și de promoțiile de reduceri,
mai ales că banii pot fi obținuți foarte rapid. Astăzi, cu un buget de 1000-1500 Lei îți poți
achiziționa un laptop de top!

Cum îți alegi un laptop atunci când ai buget limitat!

Un buget limitat nu-ți oferă perspective îmbucurătoare dacă vrei o configurație superioară. Cu
toate acestea, atunci când ești student, deja știi ce îți dorești de la sistemul tău. Începem cu
partea exterioară, acolo unde ai nevoie de un design slim, care să se plieze ușor într-o geantă
sau într-un rucsac.

Rezistența la șocuri și zgârieturi este importantă, mai ales dacă îți notezi la cursuri direct pe
laptop. Desigur, astfel de caracteristici poate că nu contează foarte mult pentru unii utilizatori,
dar ajută la portabilitate.

Configurația internă are nevoie de un procesor bun. Un Intel din generația Core i3 sau i5, ar fi
ideal pentru un buget studențesc. Procesoarele AMD sunt și ele destul de bine poziționate
(unele modele sunt chiar superioare celor de la Intel). Desigur, un laptop de brand este
varianta optimă, iar avantajul este că mărcile de renume chiar oferă produse bune și la un buget
limitat.
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Memoria RAM și spațiul de stocare contează atunci când ești student. Nu te aștepta ca
RAM-ul să fie de 6-8 GB la un buget limitat, dar un 4 GB este de bun simt. În unele situații se
poate forța și pentru o memorie de 4 GB (avantajul ar fi acela de a se putea upgrade ulterior). În
privința spațiului de stocare, configurațiile actuale, la buget, oferă și 500 GB – extrem de
generos.

În ceea ce privește placa video nu se pot emite pretenții. Atunci când ești student există
tentația jocurilor video, dar nu pe un laptop. O placă performantă în acest sens necesită un
buget pe măsură. Iar acest lucru te ajută pentru că acumulatorul rezistă mai mult atunci când nu
sunt solicitate resursele. Cum ești mereu în mișcare, bateria unui laptop contează.

Display-ul poate fi unul decent, atât timp cât folosești laptopul pentru a studia și a-ți scrie
temele. Importantă este placa de rețea și prezența opțiunii de conectare wireless și Bluetooth.
Un aspect care trebuie marcat este și cel al numărului de porturi USB (pentru că vei conecta și
alte dispozitive, precum imprimanta).

Camera web este utilă, mai ales dacă vrei să organizezi sesiuni de comunicare online. Placa
de sunet nu trebuie să fie ceva spectaculos. Ideal ar fi ca laptopul să aibă o intrare jack pentru
căști (mai ales dacă stai într-o cameră de cămin). Nu trebuie uitat nici sistemul de operare.
Windows-ul este scump din cauza licenței. Așa că, optează pentru Linux- Endless. Nu doar că
este mai ușor de operat, dar este gratis.

Top 5 modele ieftine pentru studenții români

Crezi că nu există modele de laptop la buget atunci când ești student. Iată câteva modele
care se pliază pe bugetul limitat:

· ASUS X541NA-GO017

· Lenovo V130-15IGM
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· Dell Inspiron 3584

· Allview Allbook M

· Kiano SlimNote

Desigur, în cazul în care prețurile magazinelor din România nu te mulțumesc, atunci poți
comanda online din afară. Avantajele sunt și la nivel de configurație și de preț. Costul de
transport nu este atât de ridicat. Până la urmă, fiecare leuț contează atunci când ești student!
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