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Panduan Membeli Laptop
Tips membeli laptop atau notebook baru adalah hal penting yang perlu diperhatikan
oleh para calon pembeli sehingga nantinya laptop yang dibelinya adalah laptop atau
notebook yang memang diinginkan.
Ada beberapa trik atau tips membeli laptop atau notebook yang perlu diketahui
sebelum membeli laptop yaitu :
1. jangan sekali-kali membeli laptop hanya karena gengsi, karena percuma mempunyai
laptop hanya untuk pajangan dan tidak pernah dipakai atau tidak bisa memakainya
2. jangan terlalu menginginkan laptop yang terbaru dan tercanggih, apabila kebutuhan
Anda dengan laptop hanya sebatas untuk mengetik, mendengarkan musik dan
browsing internet saja.
3. sesuaikan kebutuhan membeli laptop dengan dana yang Anda miliki, misalkan dana
Anda hanya sekitar 4 juta maka jangan terlalu muluk-muluk menginginkan laptop atau
notebook dengan spesifikasi yang terlalu tinggi dan lengkap
4. carilah informasi tentang merk laptop, spesifikasi laptop dan harga laptop melalui
toko-toko online yang ada di internet, jangan terpaku pada satu atau dua toko laptop
saja, tetapi carilah informasinya ke tiga atau lebih toko laptop online yang terpercaya.
Hal ini dimaksudkan agar nantinya Anda bisa memiliki panduan tentang merk laptop,
harga laptop dan spesifikasi dari laptop yang hendak dibeli
5. ajaklah teman yang lebih berpengalaman tentang laptop atau komputer ketika Anda
hendak membeli laptop, baik membeli secara online di internet maupun membeli
langsung di toko
6. ketika Anda sudah menentukan laptop yang Anda inginkan dan sudah terjadi
transaksi, maka periksalah kelengkapan yang ada seperti CD atau driver motherboard,
manual book, kartu garansi, kabel charger, dan seterusnya
7. tanyakan kepada penjual, bagaimana perlakuan terhadap laptop untuk masalah
pengisian daya batrei (charge), apakah sebaiknya di-charge saat laptop dipakai atau
sebaliknya.
8. telitilah harga laptop yang ditawarkan apakah sudah termasuk harga dengan
operating system (OS) atau tanpa operating system (non-OS)
9. apabila laptop yang Anda beli sudah termasuk dengan Operating System, misalnya
Windows 7 Home, maka bisa Anda cek tentang kesesuaian hardware yang terpasang
dengan spesifikasi yang ada pada laptop. Kesesuaian tersebut meliputi merk dari
manufaktur/motherboard, besarnya memori yang terpasang, besarnya kapasitas
harddisk, jenis kartu grafis, prosesor, dan sebagainya. Cara mengeceknya adalah
dengan menuliskan Dxdiag lalu Enter di tab search (di atas tombol start).
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