
  2022 (HPاچ پی) بهترین لپ تاپ های  راهنمای خرید  

 
صرفه  به مقرون  یهاتاپمشهور و محبوب هستند. از لپ  لپتاپ اچ پی به اندازه   ها لپ تاپ ی ایدر دن  یکم یبرندها

ارائه   د یبخر د یتوانی را که م  ییهاتاپلپ  ن یبهتر آمریکاییشرکت    نی، اآخرین تکنولوژی های روز دنیاگرفته تا 

  یگریشخص د  هب د یخواه ی م ا ی د یخود هست یفعل  ی کار  ای یشخص  انهیرا و خرید   . اگر به دنبال ارتقاءکند ی م

چرا که هم در پول خود صرفه جویی کرده   است هوشمندانه حرکت   ک یقطعا خرید لپ تاپ اچ پی  د، یده هیهد 

انتخاب در خط   ی برا یاد یز  یها نه ی. اما گزاید و هم بهترین مشخصات یک لپ تاپ را در اختیار خواهید داشت

کاربردی  ی  در دسته هارا  اچ پی   ی ها تاپ لپ   ن ی بهتر کمک به شما در انتخاب،   یبرا  ؛شرکت وجود دارد ن یا د یتول

 پس تا آخر همراه ما باشید.  میاکرده   یگردآور  د یامروز بخر د یتوانی که ممختلف  

 

 



 آنچه در این مقاله میخوانید:

 HP Spectre x360 13.5بهترین لپ تاپ اچ پی در کل:  •

 HP omen 17بهترین لپ تاپ گیمینگ اچ پی:  •

 HP Zbook Studio G8بهترین لپ تاپ ورک استیشن اچ پی مناسب طراحان:   •

 HP Elite Dragonfly G3بهترین لپ تاپ اچ پی تجاری:  •

 HP Envy 17اینچی اچ پی:  17بهترین لپ تاپ  •

 HP Pavilion Aeroبهترین لپ تاپ اچ پی سبک وزن:   •

 نتیجه گیری  •

 HP Spectre x360 13.5بهترین لپ تاپ اچ پی در کل:  

 



مدت هاست جزو نمادین ترین لپ تاپ های   HP Spectre x360 13.5جواهر تاج لپ تاپ های اچ پی، 

ر  ویندوزی موجود در بازار است.این لپتاپ اچ پی با طراحی زیبا، مشخصات باال و صفحه نمایش فوق العاده نظ

 خیلی از منتقدان را جذب خود کرده است. 

 عملکرد ✔

HP Spectre x360 13.5 نتلیمجهز به نسل دوازدهم ا Core i7-1255U12هسته،  10با  ی ، پردازنده ا  

است و   یاولترابوک امروز  یهاپردازنده  نیاز قدرتمندتر یکی ن یا است. گاهرتزیگ 4.7تا  ت یرشته و سرعت تقو

را فعال   ییسطح ابتدا یهای مانند باز  GPUسبک   یکار  ی تا بارها شودی م Iris Xe  کیشامل گراف نیهمچن

  ی کربند یپ SSDحافظه  ت یترابا 2رم و  تیگابایگ 32را با حداکثر   Spectre x360  د یتوان  یم  نیکند. همچن

 .د یکن

 نمایش  صفحه ✔

شود و اگر   یارائه م  هی( در مدل پا1280در  1920پالس ) یاچ د  ل با رزولوشن فو ی نچیا 13.5 شیصفحه نما

اضافه   یخصوص میحر شیصفحه نما کی  د یتوان ی م د، یکن  یکار م ی عموم ی معموالً با اطالعات حساس در فضا

استفاده کنید که با کنتراست باالتر و تصاویر زنده تر   OLEDدر نسخه های باالتر میتوانید از صفحه نمایش   د یکن

 تصویر، نمایش فوق العاده ای به شما میدهد.

 وب کم  ✔

  کیاست.  یند یخوشا اریوب کم است و ارتقاء بس  ،ی قبل ی با مدل ها سهیمدل در مقا نیارتقا در ا نیبزرگتر

خودکار   یبند مانند قاب یهوشمند  یهای ژگیو  کند،یم  یبانیپشت p1080  یوید یاز و  که یکسلیمگاپ 5سنسور 

. از د یرس ی به نظر م  ی و جلسات عال  ییوید یو  یهاتماس   گامدر هن  شهیهم نیدارد، بنابرا ز ینور ن حیو تصح

 دارد.  نیز اثر انگشتحسگرکه خواننده  ن یعالوه بر ا کند،ی م  یبانیپشت Windows Helloچهره  صیتشخ

 طراحی  ✔

که در   ی نچیا 16شود که از مدل  ی ارائه م یدر طراح یبزرگ  رات ییبا تغ Spectre x360 13.5 نیدتریجد 

درجه به همراه قلم و پشتیبانی از صفحه   360امکان چرخش . ، الهام گرفته استعرضه شد  2021اواخر سال 

  یلی م 17حمل، ضخامت لپ تاپ  تیدر مورد قابلساخته است. بهترین هاچند لمسی این لپ تاپ اچ پی را جزو  

 حمل آن نسبتاً آسان است. نیاست، بنابراکیلوگرم  1.36متر و وزن آن 

https://avalshop.com/hp-spectre-x360-convertible-14t-ea000


 

 تنوع پورت ها  ✔

  کیرا در کنار خود به همراه   گر یپورت د کی در گوشه،  Thunderbolt 4، عالوه بر درگاه در رابطه با پورت ها

اما   ست،ین ادیها زتنوع پورت  نی. اددار  microSDکارت خوان    کیجک هدفون و   ک ی، USB Type-Aپورت 

است که به   یمعن  نیبه ا Thunderbolt یبانیو پشت  د،یاندازه انتظار دار نیبا ا ییهاتاپاست که از لپ  یزیچ

 . د یرا اضافه کن  یادیاتصاالت ز  Thunderboltداک   ک یبا  د یتوانی م یراحت

 HP omen 17بهترین لپ تاپ گیمینگ اچ پی:  

 

اگر به دنبال اجرای بازی هایی هستید که همیشه همراهتان باشد و بدون هیچ مشکلی آخرین بازی های روز  

 است. HP omenدنیا را نصب و بازی کنید بهترین لپ تاپ اچ پی برای شما 

 



 

 عملکرد  ✔

   کی ن ی. اد یکن افتیدر Intel Core i9-12900HX را با حداکثر پردازنده OMEN 17 نیدتریجد  د یتوانی م 

CPU  کند،   ت یرا تقو گاهرتزیگ   5تا  تواند ی رشته است که م  24هسته و  16با  ی وات 55العاده قدرتمند فوق

 یکربند یپ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti تاپلپ   یکیپردازنده گراف کیآن را با  د یتوانی م ن، یعالوه بر ا

. شوند ی باال اجرا م اریبس  میشما بدون نقص و احتماالً با نرخ فر یهای گفت که همه باز  توانی م  نیبنابرا د،یکن

نسخه های پایین تر  داشت. د یخواه اریدر اخت یساز ره یذخ ی فضا  تیترابا 2رم و  تیگابایگ 32 تا ن، یعالوه بر ا

د بی نظیر هستند و جزو بهترین  این سری از بهترین لپ تا پهای اچ پی هم موجود است که آن ها نیز دز نوع خو

 لپ تاپ های اچ پی گیمینگ به حساب می آیند.

 صفحه نمایش  ✔

از وضوح و   ی عال یبیهرتز است که ترک 165 ینرخ تازه ساز یدارا Quad HD (2560 x 1440)پنل  کی 

افزار  و با سخت  کند یم  لیکار تبد   یو هم برا یباز ی هم برا یتاپ عاللپ  ک یتاپ را به لپ  نیسرعت است. ا

را در   تیفی ک ماتیحال تنظ  ن یو در ع د یرا به حداکثر برسان شگرینما نیا ی به راحت  د یتوانی قدرتمند درون آن، م

 .د یخود باال نگه دار یهای اکثر باز

 کم وب     

  720p نیدورب کیندارد. شما  یتفاوت  نجایاست و متأسفانه در ا یباز یهاتاپاز لپ یار یبس جینقطه ضعف را 

خواننده اثر   چیاست. ه Windows Helloچهره   صی فاقد تشخ ن یو همچن ستی ن ریکه چندان چشمگ  د یدار

 وجود ندارد.   کیومتریب تیاحراز هو یبرا یا نه یگز چیه نی وجود ندارد، بنابرا زیانگشت ن

 ی طراح ✔

و    کیش  مدل  نیداشتند، اما آخر ی درشت یهاطرح  OMEN  یقبل  یهااست. مدل یعال OMEN 17  نیآخر 

در   ی صورت به راحت نی ا ر یاست و در غ OMENدار    بیش  یلوگو  یدرب فقط دارا  نی. ارسند ی به نظر م فیظر

به   کیبزرگ است که ضخامت آن نزد نیک ماش ی. البته، هنوز هم ردیگ  یمورد توجه قرار نم ی تجار ط یمح کی

  د یصفحه کل کیرسد. شما  یبه نظر م یشود، اما عال یشروع م کیلوگرم 2.8متر است و وزن آن از   یلیم 27

RGB جدا شده   د یصفحه کل هی که از بق د یکن ی م افت یجهت دار در اندازه کامل در یدهای و کل  نهیبا نور پس زم



  ای یاه یچهار ناح یکربند ی در پ توان ی را م  نهیزم. نور پس د یکن یر یرفته جلوگ تاز دس  یدهایاند تا از فشردن کل

 داشت.  زین  د یهر کل یتر براگران  نه یگز

 پورت ها ✔

از   یاری)که بس USB Type-A. سه پورت د یکن   یم  افتیمنبع سالم از پورت ها را در کی نیهمچن شما

 Thunderbolt 4/USB-C ،HDMI 2.1  ،miniپورت  ک ی(، کنند ی هنوز از آن استفاده م  یجانب یهادستگاه

DisplayPort  ،Gigabit Ethernetخوان  ، کارتmicroSD ک ی ، و جک هدفون وجود دارد. به عالوه  

است که   ی زی قدرتمندتر از آن چ  یبه طور قابل توجه  نجایشارژر مورد استفاده در ا  رایز  ،یکانکتور برق اختصاص

USB Type-C  دهد، به    یم  د یدار از یخود ن یباز  ماتیتنظ ی را که برا ی زی به شما هر چ نیتواند ارائه دهد. ا  یم

  ا یدر سطح دسکتاپ  GPU ک یاز  د یخواه یم  گردهد که ا یامکان را م  نیبه شما ا Thunderbolt 4عالوه 

 .د یگسترش ده  شتریب ی حت د،یاستفاده کن یشتر یب یتورهایمان

 HP Zbook Studio G8: مناسب طراحان اچ پی    ورک استیشن   بهترین لپ تاپ 

 



به طور ویژه برای کارهای گرافیکی سنگین و طراحی های سه    Zbook Studioبهترین لپ تاپ اچ پی سری  

ساخته شده است لپ تاپی بسیار قدرتمند با قیمتی به مراتب باال اما از سایر   4kو ویرایش ویدیو های  بعدی 

 رقبای خود قیمت مناسب تری در این رده دارد. 

 عملکرد  ✔

 Zbook Studioکه   د، یرا انتخاب کن یک یآنها  ن یاز ب د یتوانی که م گذاردی شما م ار یچند پردازنده را در اخت

 8پردازنده  ک یکه  د یبرو نتلیا Core i9-11950Hهستند. به  نتل یا یازدهمنسل  یاز سر یبخش یهمگ 

  24و  کند  ت یرا تقو گاهرتزیگ 5تا  سرعت  تواند ی که م دهد ی م  قرارشما  اریرا در اخت یارشته   16و   یاهسته

   Nvidia RTXو   Intel Iris Xe   ک یشامل گراف نیتاپ همچنلپ نی. امگابایت حافظه کش به شما بدهد 

A5000 یاNVIDIA GeForce RTX™ 3070 سنگین ی کار یبارها نیاست، بنابرا  GPU تاپ  لپ  نیا ی برا

  2( و حداکثر تیگابای گ  16رم )حداقل  تیگابایگ 64را با حداکثر تواند شما  یم  نیاست. همچن ریپذ امکان

 شگفت زده کند. SSD تیترابا

 صفحه نمایش  ✔

این لپ تاپ اچ پی باعث شده است تا شما هنگاه طراحی و تشخیص رنگ ها و تصاویر دچار   4kصفحه نمایش 

نید در نور آفتاب نیز به خوبی با این لپ تاپ اچ پی  امشکل نشوید چرا که به دلیل نداشتن حالت مات شما میتو

رقبای خود دارد که ممکن  کار کنید اما نکته حائز اهمیت این است که صفحه نمایش ضخامت بیشتری نسبت به 

 است حس قدیمی بودن به شما بدهد اما از لحاظ وضوح تصویر بسیار عالی است.

 وب کم     

کیفیت وب  در کنار حسگر اثر انگشت برای ورود به لپ تاپ وجود دارد. windows helloپشتیبانی از قابلیت  

فیت را میخواهید این مسئله صدق میکند  کم این لپ تاپ چنگی به دل نمیزند اما در صورتی که شما بهترین کی 

در غیر این صورت کیفیت متوسط رو به باالیی دارد که این مسئله با توجه به اسپیکر و میکروفون های قوی کار  

به ارمغان می  شده در بهترین لپ تاپ اچ پی ورک استیشن رضایت شما را در تماس های تصویری و ویدیویی 

 آورد. 

 

 

https://avalshop.com/category/laptop/hp/hp-zbook-series


 طراحی    

کیلوگرم در میان رده قرار میگیرد و جهت حمل آن ممکن   2اینچی با وزن حدود  10.0در   14.8در   0.7ابعاد 

در  که برای دوام لپ تاپ و طراحی آن    MIL-STD810Gاست سنگین وزن به نظر برسد اما با گزراندن تست  

مناسب است و با تاچ پد یک  کلیدها نظر گرفته شده است پس خیالتان بابت دوام آن راحت باشد فاطله بین 

ندارد و ساده است در هنگام استفاده زیاد و   RGBدست و بزرگی که دارد کار را راحتر میکند اما کیبورد آن  

 سنگین از لپ تاپ ممکن است کمی گرم شود. 

 پورت ها ✔

میلیمتری هدفون ،   3.5به همراه جک  USB-Aتاندربولت و   4با پشتیبانی از تکنولوژی نسخه 

MicroSD،HDMI  و mini display   آن تمام پورت های مورد نیاز را دارد اما میتوانست در تعداد آن ها کمی

 .پورت ارتقا دهد  5یا  4را به  USB-Aو یک عدد  4عدد تاندربولت  2سخاوتمند تر باشد و 

 HP Elite Dragonfly G3بهترین لپ تاپ اچ پی تجاری:  

 



عالوه بر تخصصی بودن آنها باید دارای وزن مناسبی باشند تا شما بتوانید به راحتی با آن ها  لپ تاپ های تجاری 

هستند که بسیار    Elite dragonflyسفر کنید.بهترین لپ تاپ تجاری اچ پی لپ تاپ های سری 

 قدرتمند،ظریف و سبک وزن هستند.

 عملکرد ✔

  یکیآنها   نیاز ب د یتوانی که م  گذاردی شما م اریچند پردازنده را در اخت Elite Dragonfly G3 ، ییبا شروع کارا

  نتلیا Core i7-1265Uبه  vProهستند.با  نتلینسل دوازدهم ا یاز سر  یبخش ی که همگ  د،یرا انتخاب کن 

را   اهرتزگ یگ  4.8تا  تواند یکه م  دهد ی شما قرار م  اریاخترا در  یارشته   12و   یاهسته 10پردازنده  کی که  د یبرو

  GPUتر  سبک  یکار  یبارها ن یاست، بنابرا Intel Iris Xe  کیشامل گراف نیتاپ همچنلپ  ن یکند. ا ت یتقو

( و  تیگابایگ  16رم )حداقل  تیگابایگ 32آن را با حداکثر  د یتوان ی م نیاست. همچن ریپذ تاپ امکانلپ   نیا یبرا

  افت یدر شتر، یب تیامن ی خودکار برا یرمزگذار یوهای با درا ماتیتنظ  ی ، از جمله برخSSD  تیترابا 2حداکثر 

 .د یکن

 صفحه نمایش ✔

با نسبت   ینچ یا 13.5پنل  ک ی.ستند یهمراه است، اگرچه همه آنها بالفاصله مشخص ن یکربند یپ نه یبا چند گز  

اندازه به   نیا یشود که برا  ی ( عرضه م1280در  1920پالس ) یاست و با رزولوشن فول اچ د  3:2 ر یتصو

  یاست. برا  تین 400 ییبا روشنا BrightViewپنل   ک یش فرض یپ یکربند یواضح است. پ ی اندازه کاف

قابل   د یحال، شا نی. با اد ی پوشش ضد تابش را اضافه کن ای ی لمس یبانیپشت د یتوان یباز، م  یاستفاده بهتر در فضا

آنچه شما در   دن یاست که از د HP Sure View Reflect  یخصوص میحر شی صفحه نما نهیگز  نیتوجه تر

 کند.  ی م ی ریجلوگ  د یکن یم  رآن کا یعموم رو 

 وب کم  ✔

  ی در سال جار HP  ومیمیپر یهاتاپاز لپ  یاریوجود دارد که در بس یکسلیمگاپ 5کم وب  کی شگر،ینما یباال

نور و   ح یخودکار، تصح یاز کادربند  نیدورب نی، اکه پیشتر معرفی شد  Spectre x360. درست مانند د ینیبی م

  Windows Helloچهره  ص یتشخ  ی. بعالوه، داراکند ی م یبانیتماس پشت  تیفیک   شیافزا ی برا های ژگیو ریسا

 و حسگر اثر انگشت است.

 

 

https://avalshop.com/category/laptop/hp/hp-x360-series/hp-spectre


 طراحی    

خود.   یقبل  ی مدل ها نسبت به رسد،  ینسبتاً استاندارد به نظر م  HP Elite Dragonfly G3  ،یاز نظر طراح

لپ تاپ فوق   ،از ظاهر  یجدا. شودی عرضه م ی ترییابتدا اریبس یاو به رنگ نقره  ستین ریپذ لیتبد  گرید نیا

حمل   نیمتر است، بنابرا ی لیم 16.26شود و ضخامت آن  ی شروع م گرم 997 العاده سبک است و وزن آن از

 آسان است.  ار یبس یآن در هر مکان

 پورت ها ✔

،  Thunderbolt 4است، از جمله دو درگاه  یمنبع کامل   یدارا  HP Elite Dragonfly G3ها، در مورد پورت 

  ی شما را پوشش م یاساس  یازهایاکثر ن نیجک هدفون. ا ک یو   HDMIپورت   کی ، USB Type-Aپورت   کی

 به آداپتور.  ازیبدون ن شگرهایاز انواع نما ی اریو بس  یمیقد   یاز لوازم جانب یبانیدهد، از جمله پشت

  نیاست. ا اد یز اریبس زین  ه یدر سطح پا ی آن است که حت  متیق Elite Dragonfly G3 مشکل  نیبزرگتر    

بنابراین برای این دسته از لپ تاپ  است.  یمعمول  اریبس وم،یمیپر یهاتاپلپ  ژهیوبه  ،یتجار  یهاتاپلپ  یبرا

که از لحاظ عملکرد و قیمت بهتر هستند مناسب   ZBook Fireflyو  EliteBookسری ها،لپ تاپ های 

 است. اچ پیتاپ لپ  نیموجود و مطمئناً بهتر یهاتاپلپ  نی از بهتر یکی نیپس امیباشد.

 HP Envy 17اینچی اچ پی:    17بهترین لپ تاپ  

https://avalshop.com/category/laptop/hp/hp-elitebook-series
https://avalshop.com/category/laptop/hp/hp-zbook-series


اینچی اچ پی در کل لپ   17صفحه نمایش بزرگتر، دید وسیع تر قدرت بیشتر همه و همه در بهترین لپ تاپ 

به حساب می آیند  جزو لپ تاپ های پرفروش به دلیل کیفیت طراحی و ساخت آن ها  envy تاپ های سری 

 اما اگر صفحه نمایش بزرگتری میخواهید بنابراین بهترین لپ تاپ اچ پی برای شما همین لپ تاپ است.

 عملکرد ✔

را با پردازنده   HP Envy 17  د یتوان ی م د،یندار ازین  GPUعملکرد   ن یاگر به بهتر Envy 17نسخه  نیآخردر

Core i7-1260P گاهرتزیگ  4.7تا  ت یرشته است و قادر به تقو  16هسته و  12با  یوات  28 زنده که پردا نتلیا  

را انتخاب    یوات 15 یهاپردازنده د یتوانی م د،یشو های باز یوارد برخ د یخواهی حال، اگر م ن ی. با اد یکن  هیاست، ته

. مناسب استگاهرتز یگ 4.7تا  تیرشته و سرعت تقو 12هسته،  10با  نتلیا Core i7-1255Uپردازنده  د،یکن

  ی ها یباز  د یتوان ی م نیشود، بنابرا ی جفت م GPU Nvidia GeForce RTX 2050 ک یبا  CPU نیسپس ا

  تیترابا  1رم و  تیگابایگ  32لپ تاپ را با حداکثر  نی ا د یتوان  ی. م د یمناسب اجرا کن م یرا با نرخ فر  یمدرن تر 

 است. کیدرجه   اریلپ تاپ بس کی هم  وزهن  نیبنابرا د،یکن  یکربند یپ یساز ره یذخ  یفضا

 صفحه نمایش ✔

 آن با وضوح   ه یپا یکربند یاست و پ ینچ یا 17.3 شیصفحه نما میکه اشاره کرد همانطور

Full HD (1920 x 1080) شینماارتقا به صفحه  ای یلمس  یبانیبا افزودن پشت د یتوانی شود. م ی ارائه م K4   با

العاده را  فوق   یافه یچندوظتجربه  ز یباال و اندازه بزرگ ن ی کسلی. تراکم پد ی، آن را ارتقا ده3840×2160وضوح 

   کند.می جادیا

 طراحی ✔

دستگاه نسبتاً    کی به  تواند ی جامد است، م یوم ینیبزرگ و ساختار آلوم شینماتاپ با صفحه لپ   نیکه ا  ییاز آنجا

آن،   ی اما در ازا ست،ی تاپ نلپ  نیترتاپ قابل حمل لپ  ن یشود. ا لیتبد کیلوگرم   2.5با وزن حدود  نیسنگ 

  یعیطب  نیدارد، بنابرا ی بزرگ اریبس شیابه عالوه صفحه نم د،یکنی م افت یدر یعال ی و عملکرد یعال یساخت

 است. 

 وب کم  ✔

که قبال    یهوشمند  یها یژگ یبا تمام و یکسلیمگاپ 5وب کم  ک یبه  گریبار د  کی ما  ش، یصفحه نما یباال در

آن   یحت بهترین لپ تاپ های اچ پی  نکهیا دنیاست و د ت یفی باک اریبس نیدورب  نی . امی کن ی نگاه م میذکر کرد

https://avalshop.com/category/laptop/hp/hp-x360-series/hp-envy


تجربه را با   ن یربهت شهیشما هم ن یاست، بنابرا یعال اریتر خود آورده است بسارزان یهاتاپاز لپ  یرا به برخ

 داشت.  د یو جلسات خواه یی وید یو یهاتماس 

 پورت ها ✔

،  USB Type-A  ،سه درگاهThunderbolt 4  ها، از جمله دو اتصالاز پورت یعال یامجموعه  نیهمچن

HDMI خوانهدفون و کارت، جک microSD انواع لوازم   ی را برا یاد یاتصال ز یهانه یگز نی. اد یکنی م  افت یدر

  یعدد پد کامل را در خود جا ک ی نیهمچن اچ پی تاپو اندازه بزرگ لپ  دهد یشما قرار م  اریدر اخت یجانب

 .دهد ی م

  د یخواه  ی اگر م   ن یشود، بنابرا  ی عرضه م  ی است که فقط به رنگ نقره ا   نیا  Envy 17  نسبی ضعف    نقطه      

  ن ی از بهتر یکیقطعا    نیا ست،ین ت ی. اما اگر ظاهر در اولوستین نه یگز نیمنحصر به فرد به نظر برسد، بهتر  یزیچ

 . است اچ پی ی لپ تاپ ها

 HP Pavilion Aeroبهترین لپ تاپ اچ پی سبک وزن: 



 HP Pavilionارائه دهد،    یکه همچنان ارزش فوق العاده ا  د یمقرون به صرفه هستبهترین لپ تاپ  اگر به دنبال  

Aero    یلپ تاپ ها  نیاز بهتر  یکینه تنها  HP    یهمه موارد ضرور   نیلپ تاپ ها است. ا  نیاز بهتر  یکی است، بلکه  

  ی دارد آن را ب  ی که بودجه کم  ی هر کس  ی برا  باًیاست که تقر  یاضاف  ی ژگیچند و  یدارا   یدهد و حت   ی را ارائه م

 کند.   یم الیخ

 عملکرد  ✔

HP Pavilion Aero  است که از پردازنده    ست یل  ن یتاپ موجود در اتنها لپAMD  بد    ن یاما ا  کند، ی استفاده م

 Ryzen 7 5825U  ای  Ryzen 5 5625U، از جمله  Ryzen AMD  ی پردازنده ها  نی دتریپردازنده جد   نی. استین

لپ تاپ نازک    ک یرشته را در    16هسته و    8تا    د یتوان  ی شما م  که بدان معناست    نی داده است. ا  ی را در خود جا

بهبود    ی کم  یهااما نسخه   ستند، ین  AMD  یهاپردازنده   ن یدتریجد   نهای. اد یو سبک مقرون به صرفه داشته باش 

  بر . عالوه  د یکنی م  افتیرا در  یادیعملکرد ز  ن،ییپا  اریبس   یمتیشما با ق  نیهستند، بنابرا  یقبل  یهااز مدل   افتهی

. ارتقاء همه  د یکن  یکربند ی پ  SSD  تیترابا  کیرم و    تیگابایگ  16لپ تاپ را با حداکثر    نیا  د یتوان  ی پردازنده، م

  مت، یرنج ق  نیا  یهاتاپلپ  ریبا سا  سه یدر مقا  ه یاما همچنان با مدل پا  شود، ی افزوده م  مت یمشخصات به ق  نیا

 داشت.  د یخواه ی عال یاتجربه 

 صفحه نمایش ✔

 Fullپنل   ک یاست که با   ن یآن ا  ل یآن است و دل  شگری نما  Pavilion Aeroبرجسته    ی ها  ی ژگیاز و   گرید   یکی

HD+ (1920 x 1200)  که در چند    یدارد، و در حال  16:10  رینسبت تصو  شود.  یشروع م  هیپا  یکربند یدر پ

خوب است. اکثر    اریبس  ی لپ تاپ مقرون به صرفه ا  نیآن در چن  دن یتر شده است، هنوز هم د  جیماه گذشته را

ا  یهاتاپلپ نما  متیق  نیبا  صفحه  بنابرا  16:9  ی معمول  ش یهنوز  چ   نیدارند،  برا  ی زیاگر    ی وربهره   ی بهتر 

دالر به پنل    30تنها با    د ی توانیم  د،یخواهی م   یشتریب  ت یفی. و اگر ک شودی م  زیتاپ قطعاً متمالپ  نیا  د،یخواهی م

Quad HD+ (2560 x 1600)  العاده است.که فوق  د یده قاارت 

 وب کم      

  ت یفیک  نیکند. ا  یاستفاده م  p720  نیلپ تاپ، وب کم آن است که همچنان از دورب  نیضعف تاسف بار ا  نقطه 

نم  یبرا  یزیانگ شگفت   ریتصو ارمغان  به  به   آورد،ی شما  است.  استفاده  قابل  تشخاگرچه  فاقد  چهره    صیعالوه، 

Windows Hello  ک ی  د،یداشته باش   یشخص  انهیرا  فلباز کردن ق  یبرا  یتر راه آسان  د یخواهی است، اما اگر م  

 خواننده اثر انگشت وجود دارد.



 

 طراحی ✔

  مت یلپ تاپ ارزان ق  کی  ی فوق العاده سبک وزن است، که برا  ی طراح ک ی د یآور یبه دست م  نجا یکه در ا ی زیچ

ساخته شده است و به آن    م یزیمن  اژیآل  کیمناسب باشد.از    اریکه از قبل بس  ینادر است، به خصوص وقت   نیمانند ا

 شروع به کار کند.  لوگرمیک 1دهد با وزن کمتر از  ی اجازه م

 پورت ها     

جک    کیو    USB Type-A  ،HDMI، دو  USB Type-Cشود، از جمله    یم  زیاز پورت ها ن  یشامل مجموعه ا 

اثر   ک یفقط است.  AMDبر   یلپ تاپ مبتن کی نیا رایوجود ندارد ز  Thunderbolt از یبانیپشت چیه .هدفون

 .د ی کن ی م افت یرا در کیومتر یب ت یاحراز هو یحداقل نوع نیشده است، بنابرا هیانگشت تعب

ا  یهای ژگیاز و  گرید   ی کی  ✔ الپ   نیخوب  ا  شودی عرضه م   ی رنگ   نه یاست که در چند گز  نیتاپ  روزها    ن یکه 

 Pavilionاما با    دهند، ی شما قرار م  ار یرا در اخت  ی رنگ   نه ی ها حداکثر دو گزتاپاز لپ   ی. تعداد کم ستین  ج یچندان را

Aeroگرم. همه آنها    یی رز کم رنگ و طال  یی طال  ، یکیسرام  د ی سف   ، یعیطب  یا: نقره د یکنیم   افت ی، چهار رنگ در

  ی شخص  ی لپ تاپ کم  د ی خواه  ی خواهند داشت، اما اگر م  نه ی شما هز  ی برا  ی دالر اضاف  10  ی عی از نقره طب  ری به غ

 کار است.  ن یا یبرا  ی اچ پیلپ تاپ ها  ن یاز بهتر ی کی HP Pavilion Aero د،یتر را انتخاب کن 

 نتیجه گیری 

های اچ پی که محصول کشور آمریکا هستند کیفیت را به همراه قیمت های مناسبی ارائه میدهند وجه  لپ تاپ  

در این مقاله سعی کردیم بهترین لپ تاپ    دوام آن هاست.  نسبت به سایر لپ تاپ ها  تمایز لپ تاپ های اچ پی 

  HP Spectre x360های اچ پی را در دسته های مختلف برای شما معرفی کنیم که به طور کلی لپ تاپ های  

بهترین لپ تاپ اچ پی هستند و برای سایر مصارف خاص بقیه لپ تاپ ها به شما معرفی شد امیدوارم که برای  

 .شما مفید واقع شده باشد 

 

 

 


