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 ران   مجله نت 
 

چیست ؟    1در    2لپ تاپ  
معرفی بهترین لپ تاپ های  

 2021دو در یک سال  

شاید چند سال پیش تعداد کاربرهایی که به خرید 
دادن، خیلی زیاد عالقه نشون می  1در  2لپ تاپ 

توجه این دسته از های قابلنبود؛ اما حاال با پیشرفت
گجت ها، خرید لپ تاپ هیبریدی کامال منطقی  

نظر میرسه. البته هنوز هم کسانی هستن که  به
آشنایی کمی با این محصوالت دارن و به کارایی 

کنیم  ها خوشبین نیستن. در این مقاله تالش میاون
لپ تاپ دو در یک رو از نظر طراحی و فنی تعریف 

رو به  2021سال  1در  2کنیم و بهترین لپ تاپ های 
 شما معرفی کنیم.

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-hybrid-laptops/
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دادن، خیلی زیاد عالقه نشون می 1در  2شاید چند سال پیش تعداد کاربرهایی که به خرید لپ تاپ 
کامال  یتوجه این دسته از گجت ها، خرید لپ تاپ هیبریدهای قابلحاال با پیشرفتنبود؛ اما 

این محصوالت دارن و به  بانظر میرسه. البته هنوز هم کسانی هستن که آشنایی کمی منطقی به
کنیم لپ تاپ دو در یک رو از نظر طراحی و ها خوشبین نیستن. در این مقاله تالش میکارایی اون
 رو به شما معرفی کنیم. 2021سال  1در  2کنیم و بهترین لپ تاپ های   فنی تعریف

 چیست ؟   1در  2لپ تاپ  

 
هم شناخته میشه، گروهی از گجت  یهای لپ تاپ تبدیل پذیر یا هیبریدکه با عنوان 1در  2لپ تاپ 

در بازار  یکدر  دوانواع لپ تاپ های لپ تاپ و تبلت رو یکجا دارن. قابلیتگیره که ها رو در بر می 
ها قابلیت چرخش زیادی ها درواقع لپ تاپ هایی هستن که نمایشگر اونموجوده که بعضی از اون

 در 1در  2های متفاوتی به دستگاه بده. از طرف دیگه، بعضی از لپ تاپ های داره و میتونه شکل
  یپ تاپ هیبریدبنابراین لتونن به کیبورد متصل و مجهز بشن. واقع تبلت هایی هستن که می

 متفاوتهای عاملو سیستم افزاریهای مختلف از قدرت سختی متنوع با سطحشامل محصوالت
 .هاستاون ها، تاچ یا لمسی بودن صفحه نمایشگرمیشه که وجه مشترک اون
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 1در  2معیارهای انتخاب لپ تاپ  

 
با توجه به گستردگی زیاد محصوالتی که با عنوان لپ تاپ دو در یک به فروش میرسن، پیش از 

رو   خودتون ی مناسبمعیارهایی رو در ذهن داشته باشید تا گزینهخرید این نوع دستگاه، باید 
 انتخاب کنید.

ای  در حد وبگردی و چک کردن شبکه ه اگه توقع شما از سیستم(:   Performanceعملکرد ) 
ها قیمت . این دستگاه با سیستم عامل کروم رو انتخاب کنید 1در  2یک لپ تاپ  تونیداجتماعیه، می

 یی اضافای که قرار نیست ازش استفاده کنید، هزینهالعاده تری دارن و برای عملکرد فوقپایین
 کنید. پرداخت نمی

 

رو   راهنمای خرید لپ تاپی اگه عملکرد سخت افزاری لپ تاپ خیلی براتون مهمه، بهتره مقاله
 مطالعه کنید.

 

از اونجایی که لپ تاپ های دو در یک قراره نقش تبلت رو هم بازی کنن، (:    Graphicsگرافیک )  
و   نیست خبری از کارت گرافیک مستقل  هادر این دستگاه  پس .مصرف باشنباید باریک، سبک و کم

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
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افزارهای سنگین گرافیکی خیلی براتون مهمه، دور این دسته از این یعنی اگه گیمینگ یا کار با نرم
 کشید! محصوالت رو خط ب

ن، ولی ابعاد و  هست  حمل و سبکقابل 1در  2درسته اکثر لپ تاپ های (:    Sizeابعاد و اندازه )  
باید از قبل به این فکر کنید که وجه لپ تاپ این دستگاه براتون ها یکی نیست. ی اونی همهاندازه 
شاید به تبلتی احتیاج دارید که در مواقع لزوم بشه کیبورد  عنوان تبلت.تره یا کارایی اون بهمهم

ه که تاچ بودن صفحه و تغییر فرم اون  تونمناسبی رو بهش متصل کرد؛ شاید هم نه، لپ تاپی مدنظر
 !ه حساب میادبراتون کاربردی ب

اکثر لپ تاپ های دو در یک به سیستم عامل ویندوز مجهز (:   Operating Systemسیستم عامل ) 
 هایی با سیستم عامل های کروم )؛ اما نمونهافزارهای کاربردی بیشتری رو اجرا کننتا نرمهستن 

Chrome OS و آیپد )  (iPadOS ) .هم در بازار موجوده که طرفدارهای خاص خودشون رو دارن 

با پشتیبانی کامل از   سیستم عامل کروم در چند سال آینده ها حاکی از اینه که بینیپیش
 کنه. بازار لپ تاپ های دو در یک رو تصاحب می  اندروید،

 

 2021سال   1در    2بهترین لپ تاپ های  
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لپ تاپ های دو در یک نسبت به لپ تاپ های سنتی کاربردهای بیشتری دارن و وظایف متفاوتی 
ها با ابعاد جمع و جور و عنوان لپ تاپ، این دستگاه ستفاده بهها سپرد. در زمان ارو میشه به اون 

تونن تبلت کنن. این محصوالت همچنین میهای اسناد شما رو ویرایش می کیبورد باکیفیت، فایل
هایی مثل طراحی و خطاطی رو تمرین ها فیلم تماشا کرد و فعالیتباارزشی باشن که میشه با اون

؛ با این کنیم رو به شما معرفی می  2021سال  1در  2هترین لپ تاپ های کرد. در ادامه چند تا از ب
 هم در مجله ی نت ران معرفی شدن.   2021بهترین تبلت های سال توضیح که پیش از این 

 

 Dell XPS 13 2-in-1لپ تاپ دل  

 
های مجهز به در نمونه این گجت اینچ وسعت داره و 13.4یک دل ، نمایشگر لپ تاپ دو در  

با وجود  Intelنسل یازدهم سی پی یو  اینتل به بازار عرضه شده. Core i3و  Core i7  های  پردازنده 
العاده رو به نمایش میذاره؛  های گذشته، از نظر مصرف انرژی هم عملکردی فوقتر بودن از نسلقوی

 میاره.م وساعت دو 10بیشتر از با هربار شارژ  دل XPS 13لپ تاپ باتری طوری که به

https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
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 HP Spectre x360 14  اچ پی لپ تاپ  

 
اچ پی   Spectre x360 14توانایی عجیبی به لپ تاپ  Evoهمکاری با اینتل تحت عنوان پلتفرم  

داره و اون ای هم ویژگی جالب دیگه HPشاهکار ساعته!  14به مدت اون داده و نگهداری باتری 
نسبت به  3:2کنه. نمایشگر شبیه می A4نمایشگرشه که اون رو به کاغذ  3:2بت تصویر نس

به کاربر  یدرصد فضای عمودی بیشتر  20هست،  16:9مانیتورهای معمول که نسبت تصویرشون 
 تر در حالت تبلت.ی راحتو این یعنی اسکرول کمتر و استفاده  میده 

 

 Evo. هم رونمایی کرد Evoل یازدهم پردازنده های خودش، از پلتفرم اینتل همزمان با معرفی نس
عملکرد    تاطراحی کرده ایه که این کمپانی برای همکاری با سازندگان بزرگ لپ تاپ درواقع پروژه 

 . رو بهبود ببخشن افزاری و مصرف انرژیسخت
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 Lenovo Yoga 9i  لنوولپ تاپ  

 
ها  اینچی به بازار عرضه کرده که هردوی اون 15.6اینچی و  14ی نسخهدر دو رو   9iلنوو لپ تاپ یوگا 

  14نسخه کنن. تقدیم کاربر میای رو و بلندگوهای حرفه 4K HDRباکیفیت  ،العاده فوق ینمایشگر 
اینچی امکاناتی مثل انتقال  15.6داره و در نسخه ی  Thunderbolt 4لنوو  1در  2اینچی لپ تاپ 

خاطر به  Yoga 9iسریع دیتا، پشتیبانی از نمایشگر ثانویه و کارت گرافیک قدرتمند دیده میشه. 
ی فلزی محکم و در عین حال سبک، از نظر ظاهری نسبت به محصوالت مشابه برتری  بدنه

 چشمگیری داره.
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 Samsung Galaxy Book Pro 360 سامسونگ لپ تاپ  

 
تونه، لپ تاپ دو در یک سامسونگ ، دستگاهی توی جیبای که مدل گوشیحتی بدون توجه به 

حال اگه کاربر اکوسیستم گلکسی سامسونگ باشید، احتماال تمایل با این  ؛نظیر به حساب میادکم
نچی گلکسی بوک ای 15.6کنید. سامسونگ برای ورژن بیشتری به خرید این گجت پرقدرت پیدا می

 Intel Core i7  ،16، پردازنده نسل یازدهم  فول اچ دیبا رزولوشن  AMOLED، نمایشگر  360پرو 
اینچی این محصول  13نسخه  هایی ازنمونه در نظر گرفته. SSDگیگابایت رم و یک ترابایت حافظه 

 ه. هم در بازار موجوده که قابلیت نصب سیم کارت رو هم دار
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 Microsoft Surface Pro 7  مایکروسافتلپ تاپ 

 
مایکروسافت اون برند هیوالست که همه دنبالش  لپ تاپ های هیبریدی باشه،  بحثوقتی 

سری سرفیس این غول تکنولوژی، نقش بسیار مهمی در جدی گرفته شدن لپ تاپ های گردن! می
های قبل از خودش نداره، با نسل زیادیاز نظر طراحی تفاوت  Surface Pro 7دو در یک داشتن. 
قلم استایلوس باکیفیت سرفیس عمر باتری بهتری رو به کاربر هدیه میده. افزاری و اما عملکرد سخت

در بازار موجود تری های ارزون کنه، اما همچنان گزینهسوی این محصول جذب میها رو بهخیلی
 هستن.
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 Acer Chromebook Spin 713  ایسر لپ تاپ  

 
ایسر با کروم روی صفحه نمایشگر کوچیک خسته شدید،  Excelو  Wordویرایش فایل های  اگه از

ایسر با نمایشگر شفاف و رزولوشن خیلی خوب  1در  2لپ تاپ به کمک شما میاد.  713بوک اسپین 
برای ویرایش فایل های اسناد  یی خیلی خوبگزینه 2به  3و البته نسبت تصویر  1504در  2256

ساعت شارژ  13تا با وجود باریک و سبک بودن باتری قدرتمندی داره که  Spin 713محسوب میشه. 
 اینتل رو هم دریافت کرده.  Evoآخرین ورژن این محصول تاییدیه  رو در اختیار شما میذاره. 
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 :ی بیشتر برای مطالعه

 بهترین برند لپ تاپ : کدام شرکت برنده نبرد قدرت و ظرافت است؟

 راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی برای انتخابی هوشمندانه 

 2021های گیمینگ  راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ : بهترین لپ تاپ 
 

 حرف آخر 

های این محصول رو به شما معرفی کنیم.  بگیم و بهترین  1در  2مقاله تالش کردیم از لپ تاپ در این 
این روزها که نیاز به داشتن گجت های مختلف بیش از پیش احساس میشه، انتخاب یک لپ تاپ 

خوب میتونه امکانات لپ تاپ و تبلت رو با هم در اختیار شما بذاره. با ورود برندهای   یهیبرید 
ی تولید لپ تاپ دو در یک ، در حال حاضر محصوالت متنوعی در بازار موجوده که مختلف به عرصه

با ترکیب های سخت افزاری متفاوت و حتی سیستم عامل های گوناگون به نیازهای مختلف کاربرها 
 میدن.پاسخ 

 

 سواالت متداول 

 چیست؟   1در    2لپ تاپ  

هم شناخته میشه، دستگاهیه که هم کارایی لپ لپ تاپ دو در یک که با عنوان لپ تاپ هیبریدی 
 تاپ رو داره و هم کاربرد تبلت رو. 

 آیا لپ تاپ کروم بوک برای گیمینگ مناسبه؟ 

دانشجویی و پژوهشی طراحی شده و به همین هیچ عنوان! این سیستم عامل برای انجام امور به
 متوسطی دارن.  دلیل لپ تاپ های کروم بوک معموال سخت افزار 

 چیه؟   16:9نسبت به نمایشگر    3:2خوبی نسبت تصویر  

هست، فضای عمودی بیشتری رو در اختیار شما   2به  3ها نمایشگرهایی که نسبت تصویر اون
 .میذارن که برای وبگردی و ویرایش فایل های اسناد، بسیار کاربردی محسوب میشه

https://netran.net/mag/best-laptop-brand/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/

