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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

با انواع لپ تاپ  ییآشنا
 Ideapad ،Yogaلنوو: 

،Thinkpad ... و 

های تکنولوژی لنوو یکی از پیشروترین شرکت
های با کیفیت و و موبایل PC شخصی در جهانه که

 1988کنه. این شرکت در سال ای تولید میخالقانه
ترین در هنگ کنگ چین تاسیس شد و از بزرگ

انواع لپ  .در چین به حساب میاد PC هایکمپانی
دلیل نسبت قیمت به کیفیت به Lenovo تاپ

، محبوب و پرطرفدار هستن. این برند یکی از مناسب
های بزرگ لپ تاپ در بازار جهانیه. برترین فروشنده

در این مقاله برای اینکه شما بتونین بهترین لپ تاپ 
و  انواع لپ تاپ لنوو مناسب خودتون رو پیدا کنید،

کنیم. در ادامه با هاشون رو به شما معرفی میتفاوت
 .ما همراه باشید

https://netran.net/mag/types-of-lenovo-laptops/
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های با کیفیت و و موبایل PC های تکنولوژی شخصی در جهانه کهو یکی از پیشروترین شرکتلنو
ترین در هنگ کنگ چین تاسیس شد و از بزرگ 1988کنه. این شرکت در سال ای تولید میخالقانه
دلیل نسبت قیمت به کیفیت به Lenovo انواع لپ تاپ. در چین به حساب میاد PC هایکمپانی

های بزرگ لپ تاپ در بازار حبوب و پرطرفدار هستن. این برند یکی از برترین فروشندهمناسب، م
انواع لپ  جهانیه. در این مقاله برای اینکه شما بتونین بهترین لپ تاپ مناسب خودتون رو پیدا کنید،

 .کنیم. در ادامه با ما همراه باشیدهاشون رو به شما معرفی میو تفاوت تاپ لنوو

 مدل لپ تاپ لنوو انواع
کنیم تا با کارایی های لنوو رو به شما معرفی میهای مختلف لپ تاپدر این بخش انواع خانواده

 .هرکدوم آشنا بشید و ببینید که کدوم مناسب شماست

  IdeaPad لپ تاپ لنوو سری

 
در بازار شناخته  IP به بازار عرضه شد و با نام 2008سری آیدیاپد از انواع لپ تاپ لنوو، در سال 

های روزمره مثل ادیت عکس و ی این برنده و برای فعالیتصرفهبهسری مقرونIdeaPad  .میشه
از  های گیمینگ هماینترنت گردی و در حالت کلی برای مصارف عادی مناسبه. یک سری از لپ تاپ

ها به شما اجازه میده بازی NVIDIA GeForce های ویدیوییاین سری وجود داره که به لطف کارت
 .رو با تنظیمات متوسط انجام بدید
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های سبک با پردازش پایین شامل لپ تاپ 1های مختلفی داره. سری ی آیدیاپد از لنوو، سریخانواده
هایی لپ تاپ 5هایی با پردازش متوسط برای کارهای روزمره هستن. سری هم لپ تاپ 3میشه. سری 

قدرتمندتر  5از سری  7سری  IdeaPad هایقدرتمند برای کارهای طراحی و گرافیکی هستن. لپ تاپ
های نازک هم لپ تاپ 9افزاری عملکرد بهتری دارن. سری افزاری و نرمترن و از لحاظ سختو باالرده

 .رو شامل میشه Intel Evo فرمو سبک پرمیوم با پلت

 ThinkPad سری

 

   .تر انتخاب کنیداینچی یا کوچیک IdeaPad 14 ، یکجا بشیداگه قراره با لپ تاپ زیاد جابه
IdeaPad 17 اینچی برای مصارف خونگی مناسبه. 

 

 دی از سریهای گیمینگ اقتصالپ تاپ L340 Gaminh و Ideapad 3 ، Ideapad 3iسه مدل
Ideapad  هستن. 
 

ای از سری آیدیاپد محسوب میشه که به اقتصادی بودنشون زیرمجموعه V سری در بازار ایران
 .معروف هستن
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ی تجاری مثل مهندسی، معماری و طور خاص برای استفادهبه ThinkPad های سریلپ تاپ
تاپ های ورک استیشن محسوب میشن. این نعتی طراحی شدن و جزو بهترین لپ های صپردازش

ها دارن. کیفیت ساخت های امنیتی بیشتری برای رمزگذاری فایلهای لنوو گزینهسری از لپ تاپ
 .های جذاب برای استفاده در محل کار یا کار در منزل هستنخوبی دارن و یکی از گزینه

ThinkPadهای زیادی دارن. برای مثال مدلو مدلبندی ها دسته p های ورک استیشن از بهترین لپ
به  T دارن. سری RTX Quadro و کارت گرافیک Xeon یافزاری هستن که پردازندهلحاظ سخت

 L و E های دیگه مثلمقاومت باالشون در برابر سرما، گرما و ضربه معروفن و ضدآب هستن. سری
جدیدترین لپ تاپ  جزو E میشن و اقتصادی هستن. در واقع سری برای مشاغل معمولی استفاده

اینچی  15.5و  14هست که پردازنده مرکزی قدرتمندی داره و در سایزهای  Thinkpad از خانواده لنوو
 .معروفه، وزن کم و ابعادی کوچک داره و برای سفر مناسبه هم به اولترابوک X عرضه میشه. سری

 Yoga  سری

 
به حساب میاد.  باالترین مدل لپ تاپ های لنوو ترین واین خانواده جزو پرطرفدرترین، با کیفیت

حالت هوشمند برای تنظیم  7تا  3ترین عملکردها مثل دوربین مادون قرمز و مدرن Yoga سری
های کنه. سری یوگا شامل لپ تاپصورت کاربر پسند با طراحی نازک و سبک ترکیب میمیکروفون رو به

راهنمای خرید لپ تاپ برنامه  یگردین، به مقالهرای کار برنامه نویسی میاگر دنبال لپ تاپی ب
 .یه سر بزنید نویسی

 

https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
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خه. پس نمایش لمسی بچردرجه دور صفحه 360هم میشه که صفحه کلیدشون میتونه  1در  2
 .عنوان تلبت هم استفاده کنیدتونید ازش بهمی

 
 ThinkBook  سری

 
ی تجاری و مداوم طراحی شدن. برای مشاغل، استفاده ThinkBook یانواع لپ تاپ لنوو در خانواده

ی آلومینیومی جایی مناسبه. این سری محفظهاینچ بیشتر نیست و برای جابه 15ی این سری از اندازه
های امنیتی این ها داره. یکی دیگه از ویژگیای برای رمزگذاری فایلکلید مقاوم و تراشهمحکم، صفحه

 .نگشتهها اسکنر اثر الپ تاپ

  Legion سری
 

 .های باال و نوآوری زیاد قیمت باالیی هم دارهدلیل قابلیتاین سری به
 

برای کارهای طراحی و گرافیکی با قطعات  Pro بندی داره و سریهم دسته ThinkBook خانواده
 .قدرتمند ساخته شده
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تونید یکی از لپ تاپ کنه و در هر دو شرایط میاگر شما گیمر هستید، تازه کار یا با تجربه فرقی نمی

راهنمای خرید لپ تاپ  یی لیژن رو تهیه کنید. البته قبلش حتما مقالههای گیمینگ لنوو از خانواده
رو دارن که  NVIDIA GeForce های گرافیکها جدیدترین کارترو هم بخونید. این لپ تاپ گیمینگ

 هاش اجرا کنید. همچنین سیستم خنکهای مورد عالقتون رو بابه شما اجازه میدن تمام بازی
ای داشته باشن. عالوه افزارهای سنگین عملکرد بهینهن تا زمان اجرای بازی یا نرمای دار ی قویکننده
های رنگین کمان داره تا امکان کار در فضای تاریک زمینه با رنگها کیبوردشون هم نور پسبر این

 .هم داشته باشید

های این دو مدل میشه به داره. از قابلیت Legion 7 و Legion 5 دو مدل کلی Legion سری
 .اشاره کرد Legion عملکرد مناسب بدون اوکالکینگ و هوش مصنوعی

 
   Lenovo لپ تاپ های ترکیبی

 

معمولی  Legion تری نسب بهافزار قویکیفیت ساخت، ظاهر بهتر و سخت Legion Pro سری
 .داره
 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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های م ویژگی، ه Thinkpad Yogaهایکنه. برای مثال لپ تاپلنوو محصوالت ترکیبی هم تولید می

 .رو دارن Yoga یهای خانوادهو هم ویژگی Thinkpad یخانواده
 

 ها در انواع لپ تاپ لنوومعرفی بهترین
 بهترین لپ تاپ لنوو:  ThinkPad X1 Extreme Gen 2 
 جاییبهترین برای سفر و جابه IdeaPad S940 : 
 ترینصرفهمقرون به ThinkPad E14 : 
  1 :در 2بهترین لپ تاپ لنوو Yoga 730 
 گران قیمت با امکانات باالThinkPad P73 : 
 مناسب کارهای دانشجویی بهترین برند لپ تاپ: IdeaPad  5و  3سری - ThinkPad سری 

L و  E  
 1در  2 باالترین مدل لپ تاپ لنوو ThinkPad X1 Yoga : 
  اینچی لنوو 13بهترین لپ تاپThinkPad X1 Nano : 

 

یا دست دوم برای فروش وجود دارن. اگه  صورت استوکهای ترکیبی معموال در ایران بهلپ تاپ
 .رو مطالعه کنید راهنمای خرید لپ تاپ استوک یدنبال یک لپ تاپ استوک هستین مقاله

 

https://netran.net/mag/best-laptop-brand/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
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 حرف آخر
محسوب میشه که محصوالتش تنوع  بهترین لپ تاپ های خانگی هایبرند لنوو یکی از تولید کننده

وع زیادی دارن. وقتی بخواین یکی از محصوالت این شرکت رو تهیه کنید، قطعا بخاطر همین تن
راهنمایی کنیم.  انواع لپ تاپ لنوو سردرگم میشین. در این مقاله تالش کردیم شما رو برای آشنایی با

 .اگر سوالی داشتید با ما در میون بذارید

https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/

