فروشگاه اینترنتی کاالشید

همانطور که انتظار میرفت ،تمامی قسمتهای بدنهی این لپتاپ از جنس پالستیک ساخته شده است.
البته این به معنی بیکیفیتبودن نیست و در کل ،بدنهی پالستیکی مقاومت قابل قبولی در برابر فشار،
خمش و پیچش دارد .قاب پشت صفحهنمایش طرح تار و پود مانندی دارد که بیشباهت به روکشهای
فلزی نیست .بخشهای داخلی از پالستیک مات طرحدار است که عالوه بر مقاومت در برابر لکه و اثر
انگشت ،به زیباترشدن لپ تاپ هم کمک کرده است .این دستگاه در تنوع رنگی آبی ،قرمز ،سفید و
مشکی تولید شده اما ایسر از دو ترکیب رنگ مشکی با طوسی پررنگ و مشکی با سفید هم برایE5-
575استفاده کرده است .به این ترتیب که در هر دو مدل قاب پشت صفحهنمایش و قاب زیرین مشکی
بوده و فضاهای داخلی شامل اطراف کیبورد ،استراحتگاه مچ دست و قاب دور صفحهنمایش به رنگ
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طوسی تیره یا سفید هستند .کلیدهای کیبورد هم در هر دو مدل مشکی هستند .این دستگاه در قسمت
جلو  ۲۳.۹و در قسمت پشت  ۳۰.۲میلیمتر ضخامت و  ۲کیلو  ۲۳۰گرم وزن دارد که تقریبا در محدودهی
استاندارد لپتاپهای ۱۵.۶اینچی قرار گرفته است .بخش صفحهنمایش با دو لوالی کوچک به بدنه
متصل شده است که امکان ثابت نگهداشتن صفحهنمایش در زاویههای مختلف را دارد و میتوان با یک
دست درب لپتاپ را باز و بسته کرد .قاب زیرین دستگاه به صورت یکتکه طراحی شده و دریچههایی
برای دسترسی جداگانه به قطعات مختلف سختافزاری مانند رم و حافظه داخلی روی آن درنظر گرفته
نشده است.
•

صفحهی نمایش و بلندگوها

همانطور که پیشتر گفته شد ،لپتاپ  E5-575در دو مدل مختلف با صفحهنمایش لمسی و غیرلمسی
ارائه شده است که میتوان از وجود یا عدم وجود حرف  Tدر نام محصول به این مورد پیبرد .بیشتر
این مدلها مجهز به یک صفحهنمایش کامال معمولی با پنل  TNو کیفیت استاندارد  HDبا روکش براق
هستند که یکی از نقاط ضعف آنها محسوب میشود .چراکه بازتاب نور محیط در آنها باعث کاهش قابل
توجه دید شده و زاویه دیدشان هم محدود است .به نظر میرسد که ایسر به دلیل کاهش قیمت نهایی
محصول از پنل  Full HDدر این مدلها استفاده نکرده است .این صفحهنمایش در فضاهای بسته و
داخلی کیفیت و روشنایی خوبی دارد ،اما درمجموع شفافیت ،کنتراست تصویر و زاویهی دید میتوانست
کمی بهتر از این باشد .در باالی قاب دور صفحهنمایش وبکم دستگاه با کیفیت  HD 720pقرار گرفته
که برای برقراری تماسهای تصویری مناسب است.
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اسپیکرهای استریو این مدل کیفیت متوسطی دارند و برای پخش صدای معمولی در یک اتاق کوچک
مناسب هستند .محل خروجی صدا هم در قسمت زیرین لپتاپ قرار گرفته است که این طراحی تا
حدودی جلوی پخش بهتر صدا را گرفته است .در مجموع اگر قصد تماشای فیلم یا گوشدادن به موسیقی
با صدای ایدئال را دارید ،استفاده از یک هدفون یا اسپیکر جداگانه را به شما توصیه میکنیم.
•

پورتها و اتصاالت

این لپتاپ از لحاظ پورتهای ورودی و خروجی هیچ کم و کاستی نسبت به دیگر محصوالت همردهی خود
ندارد و برای اتصال انواع ابزارهای جانبی آماده است .لبهی سمت راست میزبان جک  ۳.۵میلیمتری
ترکیبی هدفون و میکروفون ،یک پورت USB 2.0و درایو نوری است .روی لبهی چپ هم دو پورت USB
 ،3.0پورت ، HDMIخروجی تصویر ، VGAپورت شبکهی ، Ethernetپورت ، USB Type-Cدریچهی
تهویهی هوای گرم داخلی و قفل کنسینگتون است .روی لبهی جلویی دستگاه اسالت کارت خوان SD
وLEDهای نشانگر وضعیت سیستم قرار دارد و روی لبه پشتی هم هیچ پورتی نیست .اتصاالت بیسیم
لپتاپ از طریق بلوتوث داخلی نسخه  ۴.۱و  WiFiاستاندارد  a/b/g/n 8۰۲.۱۱تامین میشود.
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•

کیبورد و تاچپد

این محصول مجهز به یک کیبورد جزیرهای کامل با کلیدهای ماشینحساب و مالتیمدیا است .فاصلهی
کلیدها از یکدیگر مناسب بوده و می توان با دقت و سرعت باالیی با آن تایپ کرد .کلیدهای چهار جهت
اصلی به گونهای طراحی شدهاند که کمترین فضای ممکن را اشغال کنند که البته برای بازیکردن چندان
خوش دست نیستند .با اینکه هنگام فشاردادن کلیدهای قسمت میانی ،سطح کیبورد کمی خم میشود،
اما این امر مشکلی در کار شما ایجاد نخواهد کرد .کلیدها نور پسزمینه ندارند که از محصولی در این
بازه قیمتی چنین انتظاری هم نمیرود.

ایسر برای این لپتاپ از تاچپد یکتکه استفاده کرده است که برای اجرای فرامین چند لمسی پرکاربرد
مانند زوم یا اسکرولکردن صفحات کامال ایدئال است .هیچ کلید جداگانهای روی این تاچپد قابل
مشاهده نیست و فشار قسمتهای چپ و راست آن ،کار کلیکهای چپ و راست ماوس را انجام میدهد.
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سطح صاف و روان تاچپد برای کار طوالنی مدت مناسب است و تا حد زیادی شما را از خرید ماوس
جداگانه بینیاز میکند.
•

سختافزار و باتری

این لپتاپ برای انواع کاربریها طراحی شده و ازاینرو از سختافزارهای متنوعی در آن استفاده شده
است ،از پایینرده و ارزان قیمت گرفته تا قدرتمند مخصوص کاربریهای حرفهای .مدل E5-575
میزبان پردازندههای نسل ششم و هفتم شرکت اینتل است .این مدلها دارای پردازشگر گرافیکی
آنبورد شرکت اینتل هستند .فقط مدلهایی که در نامشان حرف  Gدارند پردازشگر گرافیکی با حافظهی
مجزا دارند و باقی آنها از پردازشگر آنبورد  HD Graphicsاستفاده میکنند .جالب است بدانید ایسر
برای این خانواده از لپتاپهایش هیچوقت از حافظهی  SSDاستفاده نکرده است .حافظهی تمامی
مدلهای این خانواده هارددیسک  ۵۰۰گیگابایتی یا یک ترابایتی دارند .البته با جداکردن هارددیسک
شما میتوانید یک حافظهی  SSDجایگزین آن کنید .بیشترین مقدار رم استفادهشده در خانوادهE5-
575هشت گیگابایت است .بیشتر مدلهای این سری رم چهارگیگابایتی و برخی از آنها هشت
گیگابایتی دارند .با تمام این اوصاف این لپتاپها توان کاری خوب و در عین حال مصرف انرژی مناسبی
دارد و میتوان عالوه بر انجام کارهای عادی روزمره ،برای اجرای برخی نرمافزارهای گرافیکی یا
حسابداری هم روی آن حساب باز کرد.

فروشگاه اینترنتی کاالشید
باتری استفادهشده در  E5-575از نوع چهارسلولی لیتیوم یونی است که در حالت وبگردی با اتصال
بیسیم  WiFiتا  ۶ساعت دستگاه را روشن نگه میدارد .البته طبیعی است که این عدد در شرایط
کاری مختلف ممکن است کمتر یا بیشتر شود ،اما در مجموع باتری این محصول عملکرد قابل قبولی دارد.
توجه داشته باشید که این باتری از دستگاه جدا نمیشود و تعویض یا سرویس کردن آن کار آسان
نیست.
•

جمعبندی

لپتاپ  E5-575را میتوان یک محصول میانرده با کارایی نسبتا باال و البته مقرونبهصرفه برای انجام
امور نیمهحرفهای روزمره دانست .طراحی و کیفیت ساخت این محصول کامال قابل قبول است و جزو
مدلهای خوب در این بازهی قیمتی محسوب می شود .این دستگاه برای دانشآموزان ،دانشجویان و
کسانی که نیاز به دستگاهی برای انجام کارهای عادی و روزمره دارند توصیه میشود.

