
איך לגרום למחשב  –סוללות למחשבים ניידים 

 ?שלך לעבוד יותר זמן

שלו ולמעשה ללא סוללות  סוללות הם נשמת אפו של המחשב הנייד, הגורם לפופולאריות הכול כך גבוהה

עוד. סוללות לניידים חייבות למלא את  לניידים כל ההרפתקה ששמה מחשב נייד איננה אטרקטיבית

די מיותר. חברת מורס מחשבים משווקת מגוון רחב של  תפקידן כהלכה, אחרת המחשב הנייד נעשה

 .מהאיכותיות ביותר שישנן כיום בשוק ,סוללות למחשבים ניידים

 !ניידים לחצו כאןלקטלוג סוללות למחשבים 

גבוהה וטובה יותר מאשר  ההתקדמות הטכנולוגית הביאה לכך שהמחשבים הניידים כיום הם בעלי יכולת

היכולת הגבוהה מתבטאת למעשה בכל התחומים,  .המחשב הנייח הטוב ביותר שהיה קיים אך לפני עשור

באפשרות לחבר למחשב הנייד  הזיכרון, הן בגודל הדיסק הקשיח, הן בתחום הטכני נטו מדובר הן בגודל

 מסכי המחשב הנייד הם גדולים –והן במהירות שבה המחשב עובד. בתחום הוויזואלי  התקנים אחרים

סוללות לניידים  -בדבר אחד  יותר, איכותיים יותר ומענקים חוויה גראפית מצוינת. ואולם כל אלה תלויים

 .ט לחזור למחשב הנייחפשו המתפקדות בצורה תקינה. בלעדי הסוללות הללו אפשר

 עם אורך חייםסוללות 

אנשי שירות ושאר  ,הטכנולוגיה המודרנית הביאה לכך שרבות מהתוכנות המשמשות אנשי מכירות

נושא איתו כמעט כל איש מכירות מחשב  פונקציונרים בגופים עסקיים הן נגישות גם דרך הרשת. כיום

הזמנות אונליין, לבדיקת נתונים או לסגירת עסקאות רכש.  נייד המשמש אותו במהלך העבודה. לביצוע

 הן, לפיכך, חלק חשוב שבלעדיו מאבד בעל המחשב הנייד את הידיים והרגליים. כל סוללות למחשב נייד

למחשבים ניידים  הנתונים, כל הטפסים וכל הקשר עם העסק אובד ברגע שהמחשב מפסיק לתפקד.סוללות

כדי עבודה. אמנם נכון שאחריותו של  בדן נתונים חיוניים שהצטברו תוךנדרשות גם על מנת להימנע מאו

ואולם חוק מרפי קובע כי הבעיה תיווצר דווקא כשלא  המשתמש הינה לשמור מדי פעם את הנתונים

 .ישמרו את הנתונים

 ?כיצד נבחר סוללות למחשב הנייד

ברורים כאשר בוחרים סוללות על מנת שניתן יהיה לעבוד בצורה בטוחה, יש לשמור על מספר כללים 

 :למחשב נייד

 

עבור המחשב אך ורק סוללה למחשב נייד המתאימה לו בדיוק. מתוך המגוון  יש לרכוש – הכלל הראשון

למחשב  סוללות לניידים הקיים כיום בשוק חשוב לבחור את המתאים ביותר למחשב. סוללה הרחב של

 .ם את חיי המחשבנייד שאיננה מתאימה עלולה לגרום בעיות ולקצר ג

 

למחשבים ניידים איכותיות המאפשרות זמן עבודה ארוך למחשב. מספר  לקנות סוללות – הכלל השני

 הוא שקובע למעשה את טווח הפעולה של המחשב. ככל שמספר התאים גבוה, כך פועל התאים בסוללה

 .המחשב זמן ארוך יותר

 

של מטען מתאים למחשב. למשל עבור מחשב  שחשוב להקפיד עליו הוא הצורך בקיומו - הכלל השלישי
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מטען כזה טוען סוללות לניידים בצורה הטובה ביותר ומונע   HPאך ורק מטען למחשב נייד נבחר  HPנייד

 .חוד בחלקים הרגישים לשינויים בעוצמת הזרם, ולו גם הקטנים ביותרבמחשב, ביי פגיעה רצינית

 :לחץ על הקישור לעוד מידע רלוונטי

 בטריה למחשב נייד acer  

 בטריה למחשב נייד lenovo  

 בטריה למחשב נייד dell  

 בטריה למחשב נייד hp  

 בטריה למחשב נייד toshiba  

 חשמל וגיבוי המחשב

לעבוד עם חיבור כזה כל אימת  בלא חיבור לחשמל, מומלץמחשב נייד  היתרון והיכולת לעבוד עםאף על 

אוויר לנשימה למחשב. חשוב להבין כי ניצול מסיבי  שאפשר. החיבור לחשמל טוען את הסוללה ומספק

סוג של סוללות החיים שלה ולכן אין צורך להשתמש בה אם לא חייבים. כל  של הסוללה מקצר את אורך

פשוט לעשות  מגיב באותה צורה, גם הסוללה הטובה ביותר.אבל החשוב ביותר ומעל לכל, כדאי לניידים

סוללות למחשב נייד, שאפשר  לקנות עוד סוללה למחשב נייד אחת או שתי –את הדבר הפשוט ביותר 

ואין להם הזדמנות  במחשב שלהם באופן קבוע יהיה להחליף ביניהן במקרה הצורך. אנשים המשתמשים

 .בין הסוללות לחבר את המחשב למטען, פשוט יחליפו

 

 .חברת מורס מחשבים משווקת מגוון רחב של סוללות לניידים, היכולות להתאים לכל מחשב נייד

 .ם לכם את הסוללה המתאימה במהירותואנו נתאי צרו קשר עוד היום

 02-6234504או התקשרו 
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