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Kegiatan yang kini serba terbatas dan diwajibkan untuk beraktivitas di dalam rumah, tidak terkecuali untuk
bersekolah maupun perkuliahan yang harus dilakukan secara daring. Memudahkan aktivitas belajar daring
untuk dibutuhkan gadget salah satunya laptop yang memadai karena semua harus lewat online. Memilih
laptop dengan banyak spesifikasi kebutuhan misal untuk anak SD, SMP, SMA atau untuk mahasiswa, juga
harga kira-kira apa saja yang harus Anda pertimbangkan? Biar Anda tidak bingung, Spektra punya beberapa
tips untuk Anda.

1.

Pilih laptop yang memiliki daya tahan lama dan kuat

Pastinya Anda ingin membeli laptop untuk jangka panjang kan. Sekarang hal utama yang Anda
pertimbangkan adalah daya tahan yang kuat. Lalu seperti apa laptop yang cocok untuk pelajar dan
mahasiswa? Anda bisa memilih laptop dengan bahan yang terbuat dari aluminium, magnesium alloy, atau
serat karbon. Bisa juga Anda mempertimbangkan laptop yang tahan banting atau memiliki keyboard dengan
daya tahan anti air.
2.

Spesifikasi

Pilihlah laptop dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Anda juga harus tau prosesor
yang digunakan, direkomendasikan prosesor dengan CPU Intel Core i5 atau Core i7. Untuk RAM, Anda bisa
memilih RAM 8GB agar pada saat multitasking laptop Anda bisa bekerja lebih cepat sehingga pada saat
belajar atau mengerjakan tugas jadi lebih efisien. Memilih laptop yang memiliki feature agar laptop tidak
mudah panas sehingga mampu menjaga mesin laptop tetap terjaga suhunya bisa juga menjadi pertimbangan
Anda.
3.

Baterai

Belajar yang dilakukan hampir seharian tentu membuat daya baterai dari laptop akan cepat habis. Anda
butuh laptop dengan baterai yang tahan lama sehingga Anda tidak perlu melakukan charge berulang kali.
Apalagi pada saat melakukan charging atau mengisi daya baterai sambil menggunakan laptop juga tidak
disarankan. Kini banyak pilihan laptop yang mampu memberikan klaim laptop yang mampu bertahan hingga
14 jam.
4.

Model

Balik ke selera Anda kini pilihan laptop kian banyak dengan berbagai model yang bisa Anda sesuaikan
dengan gaya kesukaan. Pilihan warna yang beragam dan cantik seperti ungu, biru, oranye. Juga selain itu
Anda bisa menentukan apakah Anda menyukai layar yang besar atau yang kecil, biasanya laptop berukuran
13 hingga 18 inci. Spektra merekomendasikan Anda untuk memilih laptop dengan berat ringan dan tipis
sehingga memudahkan untuk dibawa kemanapun.
5.

Budget

Beragamnya merek juga tipe laptop, kini Anda bisa memilih kira-kira mana laptop yang sesuai dengan
kebutuhan belajar daring. Sebagai referensi Anda bisa menyiapkan dana sekitar 3 juta hingga 7 juta rupiah
tentu tergantung dari spesifikasi yang dipunyai.
Sekarang kamu bisa membawa pulang laptop impian yang akan membantu dalam aktivitas sehari-hari hanya
dengan KTP yang bisa kamu ajukan sekarang juga di SPEKTRA. Tidak membutuhkan proses yang panjang
cukup mengisi data diri, melakukan konfirmasi dan survey.

