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7 Laptop untuk edit video Youtube buat pemula

Banyak waktu selama work from home membuat Anda mempunyai banyak waktu untuk mengeksplor diri
Anda. Mulai dari melakukan hobi yang biasa dilakukan atau mencoba hal baru seperti mencoba resep
masakan favorit, mencoba make up atau skin care, otomotif, gardening, atau mungkin mencoba membuat
prakarya unik.

Hobi dan skill ini membuat beberapa orang mulai merambah dunia Youtube untuk saling membagikan ilmu
dan tips. Bermodalkan HP Anda sudah bisa membuat video, tapi sayangnya untuk mengedit video dengan
mudah dan mengunggahnya ke Youtube Anda membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang mumpuni.

Kenapa harus laptop? Alasan praktis dan fleksibel bisa Anda jinjing kemana saja. Pilihan menggunakan
laptop pun tidak kalah dalam performa dibandingkan dengan PC. Apalagi Anda pasti memiliki cukup
banyak video dengan durasi dan ukuran yang cukup besar. Spesifikasi untuk laptop yang diutamakan untuk
mengedit video Youtube yang pasti membutuhkan performa yang apik dengan menyesuaikan prosesor yang
cepat, RAM dengan kapasitas yang besar, Hard Disk Drive (HDD) atau mungkin Solid State Drive (SSD)
untuk menampung semua video dengan size yang besar, resolusi display untuk gambar yang detail dan
tajam, serta VGA.

Daripada Anda pusing, kami sudah membuat beberapa list referensi laptop yang bisa memenuhi kebutuhan
Anda dalam proses editing video Youtube:
1. Apple MacBook Pro 16
Brand Apple sudah tidak diragukan lagi untuk performanya dalam desain grafis ataupun mengedit video.
Dengan RAM 16GB DDR3 dengan penyimpanan hingga 512 GB SSD. Prosesor Intel Core i7 unggul dalam
performa dan kecepatan, Anda tidak perlu khawatir laptop akan terasa lemot. Layarnya pun cukup lebar
yakni 16 inch dan resolusi asli 3072 x 1920 pada 226 pixels.

2. Dell XPS 15

Dell XPS 15 dengan layar UltraSharp 4K Ultra HD (3840 x 2160) sehingga Anda dapat melihat setiap detail
dari setiap pixels potongan video yang akan Anda edit. Dengan GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1650
mempercepat aplikasi favorit Anda salah satunya dalam proses pengeditan video sehingga sangat cocok
untuk Anda yang membutuhkan laptop dengan kinerja yang lebih besar dan kecepatan lebih cepat. Dell XPS
15 ini bisa menjadi unggulan Anda karena daya baterainya yang cukup besar dan tahan hingga 20 jam tanpa
membuat Anda khawatir untuk mengerjakan video dimana saja.
3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme
Kalau Anda suka menggambar sketsa untuk tambahan dalam video Anda, sepertinya Lenovo ThinkPad X1
Extreme bisa menjadi teman yang cocok dibawa kemana saja tanpa perlu repot membawa pen tab. Dengan
pen yang sudah ada dalam paket mode touch screen, Anda bisa untuk membuat sketsa dan bebas berkreasi
sehingga video Anda bisa lebih menyenangkan! Untuk grafis sudah didukung oleh Intel UHD Graphics 630
dan grafis NVIDIA® GeForce® 1050 4 GB GDDR5. Selain itu memorinya pun cukup besar yaitu 64 GB
DDR4 RAM 2666 MHz dan daya penyimpanan sampai 2 TB.

4. Asus ZenBook 15 UX533FTC

Desain laptopnya yang cantik dan elegan cocok untuk Anda yang stylish. Menggunakan Core i7 dan
penyimpanan hingga 1 TB Penyimpanan PCIe ® SSD membuat Anda bisa menyimpan kumpulan video
Anda dengan size yang cukup besar. Kalau untuk urusan edit video tentu suara juga menjadi salah satu
faktor. Dengan Asus SonicMaster memberikan Anda pengalaman audio terbaik untuk video Anda.
5. OMEN by HP - 15-dc0133tx
Dari sisi desain laptop HP ini cocok untuk Anda yang suka bermain game, tapi juga canggih untuk urusan
mengedit video. Didukung dengan mikro prosesor Intel Core™ i7-8750H (2.2 GHz base frequency, up to
4.1 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores) membuat Anda tidak perlu khawatir
dalam urusan kecepatan. Kapasitas penyimpanan juga cukup besar 8 GB DDR4-2666 SDRAM dan memori
internal hingga 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD. Walaupun jarang menjadi faktor dalam memilih laptop,
OMEN by HP - 15-dc0133tx dilengkapi desain kipas besar, sehingga menjaga suhu laptop Anda agar tetap
dingin.

6. Acer Aspire 5 (A514-52G)

Bila Anda sedang mencari harga laptop yang cukup terjangkau, Acer Aspire 5 (A514-52G) bisa menjadi
pertimbangan Anda. Aspire 5 (A514-52G) cukup mumpuni bila Anda ingin mengedit video. Didukung
dengan resolusi sebesar 1920 x 1080 pixels serta kapasitasnya sebesar 1 TB dan grafis NVIDIA® GeForce®
MX250 membuat hasil video Anda akan terlihat tajam dan detail.

7. Lenovo Legion Y740S
Lenovo Legion Y740S hadir dengan mengusung prosesor Intel Core Generasi Ke-10 H-Series hingga Intel
Core i9 didukung kapasitas RAM DDR4 hingga 32GB dan ruang penyimpanan PCIe SSD dengan kapasitas
1TB membuat Anda tidak perlu meragukan Lenovo Legion Y740S. Lenovo Legion Y740S ini dapat
bertahan hingga 8 jam dan memiliki fitur fast charging sehingga juga cocok untuk urusan produktivitas
seperti bekerja.

Nah, sudah siap untuk menjadi Youtuber? Beberapa rekomendasi laptop murah tadi bisa pilihan laptop
idaman yang sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan juga untuk memperhatikan budget yang sesuai agar
bisa segera membawa pulang laptop pilihan Anda. Tanpa perlu khawatir, Anda bisa memanfaatkan fitur
pinjaman dari SPEKTRA untuk mendukung produktivitas Anda dalam berekspresi dan mencari keuntungan
dalam dunia Youtube. Bersama SPEKTRA Anda bisa mewujudkan impian Anda!

