
 نکاتی که باید برای خرید کیف لپ تاپ بدانیم!

 

با توجه به استفاده گسترده مردم از کامپیوترهای شخصی و به خصوص لپ تاپ های قابل حمل کیف  
خرید هستند چرا که محافظ بسیار خوبی برای لپ تاپ های  های لپ تاپ یکی از فاکتورهای مهم جهت  

ن  گران قیمت ماست.برای خرید کیف لپ تاپ فاکتورهای مهمی وجود دارد که هنگام خرید باید به آ
یم.در این مقاله راهنمای خرید بهترین کیف های لپ تاپ را با  بهترین انتخاب را داشته باش تا توجه کرد 

 هم مطالعه خواهیم کرد. 

 

 

 

 



 مهم ترین ویژگی های خرید کیف لپ تاپ
 استایل کیف خود را در نظر بگیرید:-1

 
شماست.بنابراین در انتخاب ظاهر آن دقت کنید.کیف لپ تاپ سبک  شما همراه همیشگی  لپتاپ کیف

کیف لپ تاپ اکسسوری خاصی  از آن ها استفاده کنید.  های متفاوتی دارد که بنابر کاربردتان میتوانید
  ی هاسبک دیتوانیخود، م  یشخص حاتیبسته به ترج است که شما را از افراد معمولی متمایز میکند.

 .دیرا انتخاب کن  گر ید ی هاسبک ای کیکالس ،اسپورت ، ی تجار  ،یکیتکن

 اندازه لپ تاپ:  -2

  ی ضرور  ر یتا از مشکالت غدر نظرداشته باشید لپ تاپ خود را   ، اندازهلپ تاپ فیک دیخر قبل از  
   کوچک باشد. ایبزرگ  یلیخ  شما باشد، نه  لپتاپمتناسب با  دیبا تاپ لپ ف ی. کدیکن ی ر یجلوگ
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شما   یاضاف   ی فضا ؛دینگه دارلپ تاپ  فی در آن ک زیرا ن ی گر یممکن است موارد د ،داشته باشیددر نظر  

ضد   یمحفظه ها ای یاضاف   ی ها بیج  ی شما دارا لپتاپ   فی ک که است ی ضرور بلکه   نخواهد داد زاررا آ
. اگر  دینگه دار زیرا ن گر ید لیوسا ای USB م،یممکن است در کنار لپ تاپ خود چند س  رایخش باشد، ز

لپ تاپ   آنها وزن لیبه دل ایمختلف جدا نشوند ممکن است دستگاه شما را خراش دهند  یها بیدر ج
 محفظه لپ تاپ در کیف خود احتیاج دارید. در نتیجه به فضای دیگری به جز .ندیبب بیآس

 : کیفیت و دوام کیف لپ تاپ -3

 فیککهنگی باعث  دی روزمره نبا. استفاده در نظر داشته باشید دیاست که با نکته ای نیمهم تر   پارچه
ه  است که از دستگاه شما در برابر هر حادث ی دیکل نکته جنس کیف لپ تاپشود.  ی در مدت کوتاه تاپپل
   سبک و بادوام باشد. دیکند. با یمحافظت م  ی ا

 



مواد ساخته شده اند. ما به   گر یانواع د ایاستر، بوم، چرم، برزنت  یپل لون،یلپ تاپ از نا کیف های  اکثر 
استفاده راحت تر و   ی را برا  قیضد نفوذ و ضد تعر  ه،یچند ال ر،یمواد تنفس پذ میکن یم شنهادیشما پ
  ییآب و هوا طیدر هر شرا شد،لپ تاپ از مواد ضد آب ساخته شده با  فی. اگر کاستفاده کنیدتر   یطوالن

 موجود است.  یپوشش اضافبرای  زین یکیپالست ی دهد. روکش ها یرا ارائه م  ی شتر یمحافظت ب

  رقابلیرا غ  یتواند کل کوله پشت  یشکسته م  ایارزان  پیاست. ز تیفیبا ک ی ها پیدوم و مهم ز عامل
نو میتوانید از مقداری صابون جامد جهت کشیدن   خرید کیف های لپتاپدر ضمن هنگام استفاده کند.

 ا استفاده کنید. روی زیپ ها برای نرمی آن ه

و ستون فقرات شما در   لپتاپاز تا  در داخل آن باشد یبالشتک اضاف  یدارا  دیبا تاپلپ فی ک حا  ی ترج
هستند و عدم وجود پد ممکن است   نیسنگ اری ها بستاپاز لپ ی. برخکندیمحافظت م  بیبرابر آس
 ها شود. شما در هنگام حمل آن ی هابه شانه ی جد بیباعث آس
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  یکند و آن را برا یشما کمک م  ی ازهاین ی برا  لپتاپ  فیک یکردن طراح  یبه سفارش میقابل تنظ ی ها بند
نباید عرض کمی داشته باشند و باید عریض لپ تاپ بندهای کیف کند،  یتر م  ک یارگونوم   یتیهر موقع

 باشند تا فشار کمتری را به ستون فقرات شما منتقل کنند.

 :USBکابل   درگاه برای -4

کنند، بلکه  یحمل دستگاه شما عمل نم  ی برا یجانب  له یوس کیصرفا  به عنوان   کیف های لپ تاپ  امروزه
و کابل  USB شارژ   ی لپ تاپ با درگاه هاکیف های   نیدتر یدارند. جد یگسترده تر  ی عملکردها
را در دستان خود نگه   یپاوربانک  ایشارژر  ستیشوند تا کار شما را آسان کنند. الزم ن یم   دیتول هندزفری 

 . تا شارژ شود  سپس متصل نمایید  دیقرار ده  لپتاپ کیف. دستگاه خود را در داخل دیدار

 :وزن کیف لپ تاپ -5

 
ارای وزن قابل توجه ای برای حمل هستند توجه کردن به وزن  باتوجه به اینکه لپ تاپ ها خودشان د

باشد.کیف های لپ تاپ باید سبک وزن و با کیفیت  کیف های لپ تاپ میتواندبسیار حائز اهمیت 
 باشند.
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 نتیجه گیری
ه با خرید  و نکات مهمی در رابط  لپ تاپ پرداختیمکیف بررسی ویژگی های کاربردی در این مقاله به 

 کرده باشیم.  کمک که در خرید کیف لپ تاپ به شمابیان کردیم امیدواریم  بهترین کیف لپ تاپ
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