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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

  از   HPرونمایی  
Chromebase 21.5   ،  

 کرومی کامپیوتر همه کاره  

مبتنی ی روند تولید گجت های در ادامه HPشرکت 
، از کامپیوتر همه کاره  سیستم عامل کروم بر

ی انگیزی رونمایی کرد که مخصوص استفاده شگفت
  Chromebase 21.5اعضای خانواده طراحی شده. 

های جالبی داره که میتونه اون رو به  ویژگی
 آفرین تبدیل کنه. دستگاهی تحول

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/hp-chromebase-21/5/
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ی روند تولید گجت های مبتنی بر سیستم عامل کروم ، از کامپیوتر همه کاره  در ادامه HPشرکت 
 Chromebaseی اعضای خانواده طراحی شده. انگیزی رونمایی کرد که مخصوص استفاده شگفت

 آفرین تبدیل کنه.های جالبی داره که میتونه اون رو به دستگاهی تحولویژگی  21.5

 Chromebase 21.5 در ساخت HP  نوآوری

 
 90( جدید خودش با قابلیت چرخش  ALL In Oneکمپانی آمریکایی اچ پی از کامپیوتر همه کاره ) 

طور که از اسمش پیداست به نمایشگر نی هم  21.5کروم بیس  ای صفحه نمایش رونمایی کرد.درجه
 16 گرفته.چرخش صفحه لقب  امکانبا  ی جهاناولین آل این وان کروم واینچی مجهز شده   21.5

ترکیب   بهترین اینتل ، Core i3 10110Uو پردازنده  SSDگیگابایت حافظه  256گیگابایت رم، 
لپ تاپ ها و تبلت های زیادی در بازار موجود  این گجت جذاب رو تشکیل میدن.سخت افزاری 

زحمت بهکنن، اما تعداد کامپیوترهای همه کاره کرومی هستن که از سیستم عامل کروم استفاده می
عنوان بزرگترین تولیدکننده ی کروم بوک )لپ به  HPبا این حال های دست میرسه. به تعداد انگشت

ها   AiOدر دنیای  سیستم عامل کاربردی گوگل بیش از پیش از قصد داره  تاپ با سیستم عامل کروم(
 استفاده کنه. 
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 کامپیوتر همه کاره کرومی اچ پی فنی    مشخصات 

 
با   رو Chromebase 21.5چند نسخه از هایی با بودجه های مختلف، جذب مشتریاچ پی برای 

 Core i3و   Pentium Gold 6450Uپردازنده های ی بازار کرده. روانه سخت افزارهای متفاوت 
10110U   منتخبHP    برای استفاده در این کامپیوتر همه کاره هستن کهCPU  خانوادهi3  از نظر
  16تا  4مقدار رم این دستگاه در ورژن های مختلف از  تر به حساب میاد.درصد قوی 60عملکرد 

استفاده از  ر گفته شده.گیگابایتی برای اون در نظ 256و  128، 64گیگابایت متغیره و حافظه های 
از  Bang & Olufsenاسپیکرهای ، مجهز بودن به دستیار گوگل و صفحه نمایش فول اچ دی لمسی

 هستن.  Chromebase 21.5ی های مهم دیگهجمله ویژگی

 

 : ر ی بیشتبرای مطالعه

 2021های سال   Chromebookکروم بوک چیست ؟ معرفی بهترین 

https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
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 حرف آخر 

های دانشجویی و پژوهشی برخالف اکثر محصوالت مبتنی بر سیستم عامل کروم که برای استفاده 
قابلیت چرخش رو مخصوص خانواده ها طراحی کرده.  Chromebase 21.5اچ پی طراحی شدن، 

شون ی اعضای خانواده میده تا تصاویر خانوادگیاین امکان رو به همهصفحه و تاچ بودن نمایشگر 
با توجه به سخت افزار مناسبی که داره،  HPالبته کامپیوتر همه کاره کرومی رو با هم مرور کنن. 

 ر فضای اداری و نمایش آسون اسالیدها و نمودارها هم باشه.ی خوبی برای استفاده دمیتونه گزینه

 

 سواالت متداول 

 اینچی اچ پی برای استفاده خانواده ها طراحی شده؟   21.5کامپیوتر همه کاره  چرا  

درجه ای نمایشگر داره که اون  90صفحه نمایش لمسی با قابلیت چرخش  HPپیوتر آل این وان کام
 کنه. ای ایدئال تبدیل میرو برای نمایش تصویرهای خانوادگی به گزینه

 سخت افزار مناسبی داره؟   Chromebase 21.5آیا  

از پس سنگین ترین پردازش های کروم  وی قدرتمند این مدل، سخت افزار خیلی خوبی داره نمونه
 برمیاد.


