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بهسادگیرنــگســفید
Lenovo Ideapad 110s

معصومه علیگل

با توجه به اینکه رنگ سفید بیشتر اوقات سادگی را القا میکند ،بنابراین
لنوو برای لپتاپ  Ideapad 110Sخود بهجز ســفید رنگ دیگری
نمیتوانست انتخاب کند که بهخوبی بیانگر مشخصات داخلی آن باشد.
لپتاپ کوچک  110Sکه  11/6اینچ اندازه دارد ،بهدلیل رنگ زيبا ،اندازه
جمعوجور و صفحهکلید راحت برای بســیاری از کاربران نمونه یک
لپتاپ مقرون بهصرفه محسوب میشود.
سیســتمعامل درنظر گرفتهشــده برای آن ،ویندوز است که همین
امر باعث شــده از یک کرومبوک معمولی توانمندتر باشــد ،اما براي
تبديلشــدن به یک لپتاپ پرقدرت زمان زيادي الزم است .از این
لپتاپ ارزانقیمت برای کارهای ســبک کامپیوتری همچون بررسی
و پاســخ دادن به ایمیلها ،پردازش کلمات و وبگردی ساده میتوان
بهره برد .البته توجه كنيد که در هنگام وبگردی تعداد تبهای فعال و
پنجرههای باز نباید خیلی زیاد باشند.
لنوو اندازه دیگری را نیز برای مــدل  Ideapad 110Sدرنظر گرفته
که  15/6اینچ است .مدل بزرگتر هم برای کارهای سبک کامپیوتری
طراحی شده است و کارشناســان بر این باورند که این لپتاپ قادر
خواهد بود نیازهای یک کاربر معمولی برنامههای کامپيوتری را بهخوبی
مرتفع كند.
طراحی
با اینکــه  Lenovo Ideapad 110Sقیمت پایینی دارد ،اما این به آن
معنا نیست که قابلیتهایش هم پایین خواهد بود .پوشش پالستیکی
آن از مرحله ارزانقیمت گذشته و جنس نرم و ظاهر ماتش جلوه زیبایی
به آن بخشیده است.
انتخاب رنگ ســفید برای لپتاپ جسارت میخواهد .بهجز مکبوک
سفید که تولید آن متوقف شده است ،شاید کمتر لپتاپ سفید زیبایی
تاکنون تولید شده باشد .همین رنگ سفید باعث شده تا  110Sشبیه
یک لپتاپ ارزانقیمت شکیل بهنظر برسد.
مانند لباسهای سفید ،دور نگهداشتن این لپتاپ سفید هم از هر نوع
آلودگی و لکه کار نسبتا دشواری است و آن را نمیتوان مانند روز اول
سفید و تمیز نگه داشت ،اما با یک دستمال خیس بهراحتی کثیفیهای

قيمت لپتاپ

آن را میتوان پاک کرد.
عالوه بر ظاهر جذاب ،بهدلیل اندازه کوچکی که این لپتاپ دارد ،کاربر
میتواند آن را در طول روز بهراحتی با خود حمل کند.
صفحهکلید راحت
لپتاپ  Lenovo Ideapad 110Sدر کمــال تعجب از صفحهکلید
بينظيري تشــکیل شــده اســت .لپتاپهای کوچــک معموال
صفحهکلیدهای کوچک و فشــردهای دارند ،اما لنوو موفق شده است
فضای مناســبی را برای صفحهکلید در نظر بگیــرد .کلیدها نهتنها
بیکیفیت و سطح پایین نیستند ،بلکه بهخوبی واکنش نشان میدهند
و باکیفیت هستند.
همانطور كه ميدانيد ،لنوو در میان ســازندگان لپتاپ به شرکتی
که بهترین صفحهکلیدها را ارایه میدهد معروف است و نمونه آن هم
لپتاپ پیشین یعنی  Ideapad 100بوده است.
لپتاپ  110Sبرخالف مدل قبلی از یــک تاچپد با قابلیتهای كامل
تشکیل شده اســت .در مدل قبلی قابلیت پیمایش تعریف
نشــده بود .تاچپد ضعفهایی دارد که یکی از آنها نشان
دادن واکنش کند به عمل پیمایش است .همچنین زمانی
که تبهای زیادی باز باشــند یا اپلیکیشنهای زیادی
فعال باشند ،تاچپد  110Sقادر به انجام سریع دستورات
نیست و بهنوعی هنگ میکند.
نمایشگر
اگر شــما لپتاپــی میخواهید کــه جایگزین
تلویزیونتان شود ،بهتر است به سراغ Lenovo
 Ideapad 110sنرويد .کیفیت نمایشــگر این
لپتاپ برای خواندن متــن و صفحههای وب
طراحی شده اســت و در نشان دادن تصاویر
ویدیویــی كيفيت بااليي نــدارد .هنگام
تماشــای تصاویر ویدیویی  ،HDمحدوده
رنگ ،غلظت و شــفافیت بهشدت افت
میکنند.
اسپیکرهای لپتاپ هم چندان کارآمد
نیســتند .لنوو آنها را در پایین لپتاپ تعبیه کرده و

همین امر موجب شده تا صدا بدون وضوح و در حد بسیار پایین خارج
شود .بنابراین توصیه میشود برای شــنیدن هر نوع صدایی در این
لپتاپ از هدفون استفاده شود .در مقابل ،لپتاپ Samsung Galaxy
 Tab S3از نمایشــگر پرقدرت  Super OLEDو چهار اسپیکر ساخته
شده است .نمایشــگر لپتاپ  110Sحتی از نمایشگر آيفون قدیمی
هم پایینتر است .با این حال از وجود پورت  HDMIمیتوان بهره برد و
لپتاپ را به تلویزیون  HDمتصل کرد.
از زاویه دید بد نمایشــگر نیز بهتر اســت چیزی نگوییم .با این حال
در قســمت نمایشــگر از یک لوال با قابلیت چرخش  180درجه نیز
استفاده شــده اســت که با توجه به زاویه بد نمایشگر به نظــر

نمیآید کارایی مفیدی داشــته باشــد .وضوح تصویر نمایشگرLED
لپتاپ  110Sلنوو  768×1366پیکسل اســت .این نمایشگر فاقد
تکنولوژی لمسی است.
از آنجا که روشنایی صفحه نمایشگر چندان زیاد نیست ،توصیه میشود
از آن در فضای باز و زیر آفتاب استفاده نشود.
سایر مشخصات
گفتیم که لپتــاپ  Ideapad 110Sبرای کاربرانی که هدفشــان از
داشتن کامپیوتر انجام کارهای ســبک و معمول روزانه است مناسب
خواهد بود .بنابراین افرادی که از لپتاپ برای تایپ کردن ،بهویژه در
محیطهای کاری مختلف اســتفاده میکنند و نیاز دارند مدام لپتاپ
خود را حملونقل کنند Ideapad 110S ،سیستم مناسبی برایشان
محسوب میشود .اگر طرفدار کرومبوکها نیستید ،بهتر است نگاهی
به لپتاپ لنوو داشته باشید .کرومبوکها راه زیادی را طی کردهاند تا به
اینجا رسیدهاند ،اما نبود قابلیت اتصال بیسیم ( )WiFiدر آنها مسالهای
است که بسیاری از کاربران با آن مشکل دارند.
لنوو در لپتاپ کوچک  110Sخود از یک رم دو گیگابایتی ،کارت حافظه
 32گیگابایتی از نوع  ،eMMCشیار کارت حافظه میکرو ،SDسه پورت
 USBدر اندازه کامل (یک عــدد  USB3.0و دو عدد  ،)USB2.0جک
هدفون و پورت  HDMIاستفاده کرده است.
 Lenovo Ideapad 110Sبخریم؟
اگر شما کاربری هستید که يك زمان چند کار را با هم انجام میدهید
یا تمایل دارید چند اپلیکیشن را با هم فعال کنید ،بهتر است به سراغ
 Lenovo Ideapad 110Sنروید .افرادی کــه از لپتاپ فقط برای
نوشتن و کمی وبگردی ساده استفاده میکنند ،لپتاپ زیبا و کوچک
 110Sرا بیشتر دوست خواهند داشت 110S .ضعفهایی همچون طول
عمر کم باتری و پشتیبانی نكردن از تکنولوژی سهبعدی هم دارد .بدون
نمایشگر صفحهلمسی بسیاری از بازیها غیر قابل اجرا خواهند بود.
بهدلیل حافظه کم داخلی  32گیگابایتی برای انجام بازی به یک میکرو
 SDاضافه نیز نیاز خواهد بود .همچنين مــدت زمان طول عمر باتری
آن شش ساعت بوده که پایینتر از حد متوسط
بهحساب میآید و از باتری HP Stream 11دو
ساعت کمتر ماندگاری شارژ دارد.
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