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Lehet, hogy elgondolkozott már azon, hogy használt laptopot vásároljon, de
az akkumlátorral kapcsolatban kétségei merültek fel, hogy nem járt-e
járt le az
élettartama. További információ: ( több dolgot olvashat az üzleti és az otthoni laptopok különbségeiről)
különbségeir

FINNPC laptopok tesztelt, jó akkumlátorral most kategóriában
A FINNPC laptopokat nagyvállalatok használták általában 2 – 3 évet. A laptopokat a cégek
irodában, főként
ként dokkolón használják. A bérleti idő
id lejárta után a laptopok még szinte
teljesen újszerű kinézetűek.
űek.
ek. Nagyon sok ügyfelünk pozitív értelemben lepő
lep dik meg,
amikor megkapja a FINNPC laptopját. (Erről
(Err l többet a FINNPC Facebook oldalon olvashat
– FINN PC)
Sok eladó, ha nem kérdezi, nem mondja el, hogy az akku csak nagyon rövid ideig bírja.
Nálunk nem kell aggódnia, mert mi teszteltük és kategórizáltuk az akkukat, így tudja mire
mir
számíthat. Amikor használt laptopot tervez vásárolni – ne fogadja el az
elhasználódott vagy gyenge akkumlátort!

A FINNPC tesztelt és jó akkumlátorral rendelkező laptopokat kínál. Az
akkumlátorokat azért teszteljük, hogy elkerüljük a következő
következ problémákat:
a) Elöregedett akku – így a laptop csak az AC adapterrel megy
b) Az akku összeomlik, mert egy vagy több cella rossz benne. Első
Els próbálkozásra jól
működik, de 5-10 percen belül felmondja a szolgálatot és hirtelen lemerül
c) Az akku csak kb. fél órát bír
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Magyarországra a legtöbb használt laptop külföldről
külföldr
érkezik. Általában nagy kinti
beszállítók nem tudnak jó akkumlátort igérni.
Mi tesztelt laptopokat kínálunk, tesztelt akkumlátorral. De hogyan is zajlik a tesztelés? Erre
nem létezik egy kimondott tesztelő
tesztel program. Az akkut pl. operációs rendszer futása alatt
lehett tesztelni. Mely operációs rendszer adja a legjobb információt?
Válasz: Linux (ez is finn termék)
Az alábbi képernyőn - Dell Latitude laptop Linux Ubuntu operációs rendszerében - az
akku állapotáról közöl részletes információkat. A használt akkumlátorok évek során a
teljes kapacitásukból bizonyos %-ot
% ot veszítenek. Ezen a képen látható, hogy a laptop
akkuja kb. 10%-al
al kevesebbet bír mint a teljes kapacitás. De még mindig 2 óra az
üzemideje.
Ezek a laptopok a skandináv országokból érkeznek. A szép külső
küls állapotukhoz
hozzátartozik az akkumlátoruk jó élettartama is.

