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تاپ از جنس پالستیک ساخته شده است. ی این لپهای بدنهرفت، تمامی قسمتهمانطور که انتظار می
ی پالستیکی مقاومت قابل قبولی در برابر فشار، بودن نیست و در کل، بدنهکیفیتالبته این به معنی بی

های شباهت به روکشنمایش طرح تار و پود مانندی دارد که بیخمش و پیچش دارد. قاب پشت صفحه
دار است که عالوه بر مقاومت در برابر لکه و اثر های داخلی از پالستیک مات طرحفلزی نیست. بخش

فید و تاپ هم کمک کرده است. این دستگاه در تنوع رنگی آبی، قرمز، سانگشت، به زیباترشدن لپ
-E5 مشکی تولید شده اما ایسر از دو ترکیب رنگ مشکی با طوسی پررنگ و مشکی با سفید هم برای

نمایش و قاب زیرین مشکی استفاده کرده است. به این ترتیب که در هر دو مدل قاب پشت صفحه 575
به رنگ  نمایشگاه مچ دست و قاب دور صفحهبوده و فضاهای داخلی شامل اطراف کیبورد، استراحت
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طوسی تیره یا سفید هستند. کلیدهای کیبورد هم در هر دو مدل مشکی هستند. این دستگاه در قسمت 
ی گرم وزن دارد که تقریبا در محدوده ۲۳۰کیلو  ۲متر ضخامت و میلی ۳۰.۲و در قسمت پشت  ۲۳.۹جلو 

الی کوچک به بدنه نمایش با دو لواینچی قرار گرفته است. بخش صفحه۱۵.۶های تاپاستاندارد لپ
توان با یک های مختلف را دارد و مینمایش در زاویهداشتن صفحهمتصل شده است که امکان ثابت نگه

هایی تکه طراحی شده و دریچهتاپ را باز و بسته کرد. قاب زیرین دستگاه به صورت یکدست درب لپ
فظه داخلی روی آن درنظر گرفته افزاری مانند رم و حابرای دسترسی جداگانه به قطعات مختلف سخت

 .نشده است

 ی نمایش و بلندگوهاصفحه •

نمایش لمسی و غیرلمسی در دو مدل مختلف با صفحه E5-575 تاپتر گفته شد، لپهمانطور که پیش
برد. بیشتر در نام محصول به این مورد پی T توان از وجود یا عدم وجود حرفارائه شده است که می

با روکش براق  HD و کیفیت استاندارد TN نمایش کامال معمولی با پنله یک صفحهها مجهز باین مدل
ها باعث کاهش قابل شود. چراکه بازتاب نور محیط در آنها محسوب میهستند که یکی از نقاط ضعف آن

 نهایی قیمت کاهش دلیل به ایسر که رسدمی نظر به توجه دید شده و زاویه دیدشان هم محدود است.
نمایش در فضاهای بسته و ها استفاده نکرده است. این صفحهدر این مدل Full HD ل از پنلمحصو

توانست ی دید میداخلی کیفیت و روشنایی خوبی دارد، اما درمجموع شفافیت، کنتراست تصویر و زاویه
ار گرفته قر  HD 720p کم دستگاه با کیفیتنمایش وبکمی بهتر از این باشد. در باالی قاب دور صفحه

 .های تصویری مناسب استکه برای برقراری تماس
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ی معمولی در یک اتاق کوچک اسپیکرهای استریو این مدل کیفیت متوسطی دارند و برای پخش صدا
تاپ قرار گرفته است که این طراحی تا مناسب هستند. محل خروجی صدا هم در قسمت زیرین لپ

دادن به موسیقی حدودی جلوی پخش بهتر صدا را گرفته است. در مجموع اگر قصد تماشای فیلم یا گوش
 .کنیمنه را به شما توصیه میبا صدای ایدئال را دارید، استفاده از یک هدفون یا اسپیکر جداگا

 ها و اتصاالتپورت •

ی خود ردههای ورودی و خروجی هیچ کم و کاستی نسبت به دیگر محصوالت همتاپ از لحاظ پورتاین لپ
متری میلی ۳.۵ی سمت راست میزبان جک ندارد و برای اتصال انواع ابزارهای جانبی آماده است. لبه

 USB دو پورتی چپ هم و درایو نوری است. روی لبهUSB 2.0  ترکیبی هدفون و میکروفون، یک پورت

ی ، دریچهUSB Type-C ، پورتEthernet ی، پورت شبکهVGA خروجی تصویر  ،HDMI ، پورت3.0
 SD ی جلویی دستگاه اسالت کارت خوانی هوای گرم داخلی و قفل کنسینگتون است. روی لبهتهویه

سیم ت بیهای نشانگر وضعیت سیستم قرار دارد و روی لبه پشتی هم هیچ پورتی نیست. اتصاالLEDو
 .شودتامین می a/b/g/n 8۰۲.۱۱استاندارد  WiFi و ۴.۱تاپ از طریق بلوتوث داخلی نسخه لپ
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 پدرد و تاچکیبو •

ی مدیا است. فاصلهحساب و مالتیای کامل با کلیدهای ماشیناین محصول مجهز به یک کیبورد جزیره
توان با دقت و سرعت باالیی با آن تایپ کرد. کلیدهای چهار جهت کلیدها از یکدیگر مناسب بوده و می

کردن چندان د که البته برای بازیاند که کمترین فضای ممکن را اشغال کننای طراحی شدهاصلی به گونه
شود، دست نیستند. با اینکه هنگام فشاردادن کلیدهای قسمت میانی، سطح کیبورد کمی خم میخوش

زمینه ندارند که از محصولی در این اما این امر مشکلی در کار شما ایجاد نخواهد کرد. کلیدها نور پس
 .رودبازه قیمتی چنین انتظاری هم نمی

 

چند لمسی پرکاربرد تکه استفاده کرده است که برای اجرای فرامین پد یکتاپ از تاچایسر برای این لپ
پد قابل ای روی این تاچکردن صفحات کامال ایدئال است. هیچ کلید جداگانهمانند زوم یا اسکرول

دهد. های چپ و راست ماوس را انجام میهای چپ و راست آن، کار کلیکمشاهده نیست و فشار قسمت
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ادی شما را از خرید ماوس پد برای کار طوالنی مدت مناسب است و تا حد زیسطح صاف و روان تاچ
 .کندنیاز میجداگانه بی

 افزار و باتریسخت •

افزارهای متنوعی در آن استفاده شده رو از سختها طراحی شده و ازاینتاپ برای انواع کاربریاین لپ
 E5-575 ای. مدلهای حرفهرده و ارزان قیمت گرفته تا قدرتمند مخصوص کاربریاست، از پایین

ها دارای پردازشگر گرافیکی های نسل ششم و هفتم شرکت اینتل است. این مدلزندهمیزبان پردا
ی دارند پردازشگر گرافیکی با حافظه G هایی که در نامشان حرفآنبورد شرکت اینتل هستند. فقط مدل

یسر کنند. جالب است بدانید ااستفاده می  HD  Graphics ها از پردازشگر آنبوردمجزا دارند و باقی آن
ی تمامی استفاده نکرده است. حافظه  SSD  یهایش هیچوقت از حافظهتاپبرای این خانواده از لپ

گیگابایتی یا یک ترابایتی دارند. البته با جداکردن هارددیسک  ۵۰۰های این خانواده هارددیسک مدل
-E5 ده در خانوادهشجایگزین آن کنید. بیشترین مقدار رم استفاده SSD یتوانید یک حافظهشما می

ها هشت های این سری رم چهارگیگابایتی و برخی از آنهشت گیگابایت است. بیشتر مدل 575
 مناسبی انرژی مصرف حال عین در و ها توان کاری خوبتاپگیگابایتی دارند. با تمام این اوصاف این لپ

افزارهای گرافیکی یا ی نرمبرخ اجرای برای روزمره، عادی کارهای انجام بر عالوه توانمی و دارد
 .کرد باز حساب آن روی هم حسابداری
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از نوع چهارسلولی لیتیوم یونی است که در حالت وبگردی با اتصال  E5-575 شده درباتری استفاده
دارد. البته طبیعی است که این عدد در شرایط دستگاه را روشن نگه میساعت  ۶تا   WiFi  سیمبی

کاری مختلف ممکن است کمتر یا بیشتر شود، اما در مجموع باتری این محصول عملکرد قابل قبولی دارد. 
شود و تعویض یا سرویس کردن آن کار آسان توجه داشته باشید که این باتری از دستگاه جدا نمی

 .نیست

 بندیجمع •

 

  

  

 انجام برای صرفهبهمقرون البته و رده با کارایی نسبتا باالتوان یک محصول میانرا می E5-575 تاپلپ
ساخت این محصول کامال قابل قبول است و جزو  کیفیت و طراحی. دانست روزمره ایحرفهنیمه امور
آموزان، دانشجویان و ی قیمتی محسوب می شود. این دستگاه برای دانشهای خوب در این بازهمدل

 .شودکسانی که نیاز به دستگاهی برای انجام کارهای عادی و روزمره دارند توصیه می

 


