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Polecamy niedrogie laptopy do nauki i pracy.
{reklama-artykul}Notebook jest przydatnym narzędziem do nauki i pracy. Jego przewagą w
porównaniu do PC-tów jest oczywiście mobilność. Laptopa możemy zabrać zawsze ze sobą, by
móc korzystać z niego w praktycznie każdym miejscu, niezależnie czy jest to biuro, kawiarnia
czy środek transportu. Czym powinien cechować się tani laptop dla studenta? Sprawdźmy
modele do 2000 złotych.
Wybierając laptopa na studia, ale dysponując niewielkim budżetem musimy zdawać sobie
sprawę, że wiele podzespołów nie będzie oferować wysokiej wydajności. Dlatego też w
przypadku notebooka do 2000 zł nie ma szans na granie w gry, czy też edycję foto i wideo.
Laptop w tej cenie będzie świetnie sprawdzał się w przypadku przeglądania internetu, oglądania
filmów, czy też pracy z pakietem biurowym.

Prestigio Smartbook 133S - około 900 zł

Zestawienie rozpoczynamy od notebooka, którego wartość nie przekracza tysiąca złotych.
Minusem tego modelu jest znacznie ograniczona wydajność podzespołów. Przede wszystkim
producent oferuje Smartbooka’a 133S z procesorem Intel Celeron N3350, którego
częstotliwość taktowania wynosi 1.1 GHz. Jest tu dwurdzeniowy i dwuwątkowy CPU.
Na płycie głównej zamontowana jest pamięć RAM 3 GB typu DDR3. Niestety nie ma możliwości
rozszerzenia pamięci o dodatkową kość. Plusem jest natomiast szybki dysk SSD o
pojemności 128 GB. Notebook posiada także dobry, matowy ekran IPS o przekątnej
13,3 cala
, która wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Na obudowie znajdziemy dwa złącza USB 3.0,
czytnik kart pamięci oraz port micro HDMI. Za łączność z internetem odpowiada karta sieciowa
Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Prestigio Smartbook 133S wyposażony jest także w moduł Bluetooth. Laptop posiada
zainstalowany system Windows 10.
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Lenovo IdeaPad 12s-14IAP - około 1000 zł

Za niewielką dopłatą otrzymamy trochę większą matrycę i szybszą pamięć RAM. Czy te
elementy są jednak warte dorzucenia stu złotych? IdeaPad wyposażony jest w procesor Intel
Celeron N3350
. Tak jak w przypadku Prestigio jest to dwurdzeniowy i dwuwątkowy procesor, który cechuje się
taktowaniem na poziomie 1.1 GHz.
IdeaPad posiada 4 GB pamięci typu DDR4. Dane możemy zapisywać na dysku SSD. Niestety
minusem jest niewielka pojemność, która wynosi zaledwie 64 GB. Laptop wyposażony jest w
14-calową matrycę. Jej atutem jest matowa powłoka oraz to, że wyświetla obraz w
rozdzielczości Full HD.
IdeaPad 12S został wyposażony w porty takie jak: 2 x USB 3.0, 1 x USB typu C, czytnik kart
pamięci, HDMI. W porównaniu do Smartbooka 133S, IdeaPad posiada lepszą kartę sieciową
Wi-Fi, ponieważ w tym przypadku cechuje się ona technologią 802.11 a/b/g/n/ac. Jest też
moduł Bluetooth. Atutem tego modelu jest także zainstalowany już system Windows 10.

Lenovo V110-15 - około 1700 zł

Znaczny przeskok cenowy oznacza także o wiele wydajniejsze podzespoły. Przede wszystkim
Lenovo V110-15 oferowany jest z procesorem Intel Core i3-6006U. Szkoda tylko, że jest to
procesor szóstej generacji, aczkolwiek do pracy biurowej i nauki nadal możemy śmiało z niego
korzystać.
Model ten wyposażony jest także w 4 GB pamięci DDR4 oraz dysk twardy o pojemności 1 TB.
Obraz wyświetlany jest na ekranie o przekątnej 15,6 cali. Jest to matowa matryca oferująca
rozdzielczość HD. Laptop posiada napęd DVD, dwa porty USB, czytnik kart pamięci, gniazdo
RJ-45 (LAN) oraz wyjście HDMI.
Laptop posiada kartę sieciową Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, a także moduł Bluetooth. Producent
zdecydował się także na instalację systemu Windows 10, dzięki czemu nie jesteśmy obciążeni
dodatkowym kosztem.
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Dell Inspiron 3567 - około 1850 zł

Dell Inspiron 3567 tak jak w przypadku innych modeli z serii Inspiron cechuje się bardzo dobrą
jakością wykonania. Również w przypadku podzespołów nie mamy na co narzekać. Laptop
posiada procesor Intel Core i3-7130U. Jak widać, jest to model siódmej generacji. CPU
pracuje z częstotliwością 2.4 GHz. Jest to dwurdzeniowy i czterowątkowy model.
Laptop posiada 8 GB pamięci RAM DDR4. Możemy ją rozszerzyć maksymalnie do 32 GB. Co
ważne, Inspiron 3567 posiada dwa gniazda RAM, z czego jedno wolne. Nasze dane możemy
zapisywać na dysku twardym o pojemności 1 TB. Obraz wyświetlany jest na
15,6-calowej
, błyszczącej matrycy, która oferuje rozdzielczość HD. Komputer posiada trzy złącza USB,
czytnik kart pamięci, wyjście HDMI, port LAN RJ-45. Sprzęt wyposażony jest także w Bluetooth
oraz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
Inspiron 3567
posiada zainstalowany system Windows 10 w wersji Home.

Dell Vostro 3568 - około 2000 zł

Ostatnim laptopem w zestawieniu modeli do 2000 zł jest Dell Vostro 3568. Jest to notebook
wyposażony w procesor
Intel Core i3-7020U
. Komputer ten posiada 4 GB pamięci RAM DDR4, którą możemy rozszerzyć do maksymalnie
32 GB. Tak jak w przypadku Inspirona, tutaj także drugi slot jest wolny. Obraz wyświetlany jest
na matowej matrycy IPS o przekątnej
15,6-cali
. Ekran ten oferuje rozdzielczość HD. Laptop posiada trzy porty USB oraz HDMI. Niestety
zabrakło napędu DVD.
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