Laptop Cũ Hp Elitebook 8440p
Lapotop cũ Elitebook HP 8440p thuộc dòng máy tính xách tay
doanh nhân cao cấp nên có độ bền và độ ổn định cao. Toàn bộ
thân máy được làm bằng hợp kim chế tạo máy bay, thân máy làm
bằng nhôm chống xước giúp máy có khả năng làm nhanh và tản
nhiệt tốt, màn hình được bảo vệ bằng 1 lớp khung thép tổ ong
bên trong nên chịu được lực nén lên tới 100kg trên bề mặt máy.
HP Elitebook 8440p đạt tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810F về
nhiệt độ cao trên 60 độ C. Máy được sử dụng rộng rãi trong các
cơ quan chính phủ của Mỹ, nâng cấp thay thế theo định kì nên
máy cũ nhập về có chất lượng rất tốt. Phù hợp cho người dùng
muốn sở hữu một cỗ máy bề bỉ phục vụ công việc học tập, giải
trí mà không phải bỏ chi phí quá cao để sở hữu.
Laptop cũ HP Elitebook 8440p được trang bị cấu hình khá ổn
với chip Intel Core i5-520M xung nhịp 2.4GHz máy có hiệu năng
làm việc cao, ổn định, RAM 2GB, ổ cứng HDD 250GB (hỗ trợ
khách hàng có thể nâng cấp RAM và ổ cứng giá tốt). Đặc biệt
máy còn được trang bị màn hình 14.0 inch LED HD chống lóa cao
cấp, tự điều chỉnh độ sáng tối phù hợp với môi trường mình làm
việc, (có chế độ tự động sáng tối như màn hình điện thoại) với
độ phân giải HD cùng cạc đồ họa intel HD Graphics đáp ứng hầu
hết công việc, học tập hay giải trí. HP Elitebook 8440p có giá
xuất xưởng rất cao nhưng giờ đây khách hàng có thể sở hữu sản
phẩm này với giá cực kỳ hợp lý tại LaptopAZ.

Thông số kỹ thuật Laptop HP Elitebook
8440p chạy chip Core i5
CPU: Core i5-520M
RAM: 4GB
Đĩa cứng: 250GB HDD
Màn hình rộng: 14 inch
Đồ họa: Intel HD Graphics
Phụ kiện: Cáp + Adapter

Tặng: Cặp laptop, chuột, bàn di
Laptop HP Elitebook 8440p được trang bị chip

Intel® Core™

i5-520M lõi kép, hoạt động với xung nhịp cơ bản là 2.4 GHz và
nếu được kích hoạt công nghệ Turbo Boost có thể đẩy xung nhịp
lên mức 3.33GHz. Bộ nhớ đệm của máy có dung lượng 2048 MB DDR3
(PC3-10600) được lắp vào bo mạch chủ, RAM 4GB và có thể được
mở rộng nhờ vào khe RAM của máy.
Cam kết của công ty
⏩ Laptop cũ tại công ty được xách tay nguyên bản 100% chưa qua
sửa chữa, Là hàng loại 1 đã qua tuyển chọn từng chiếc ( khi
mua máy quý khách hàng sẽ được hướng dẫn check 15 bước để kiểm
tra. Tránh mua hàng dựng, hàng qua sửa chữa, hàng loại 2.3
trôi nổi trên thị trường với giá rất rẻ )
⏩ 100% máy tại laptop Việt Số Hóa đều là hàng xách tay tại các
nước như Mỹ , Nhật , Úc , khối EU Máy cũ đẹp trên 90% – 98%
⏩ Hỗ trợ sau bán hàng luôn luôn cố gắng tốt nhất, để quý khách
hàng hài lòng nhất.
⏩ Là công ty có bề dày gần 20 năm trong nghề, luôn đặt sự phát
triển bền vững lên trên hết, để có được điều đó thì lòng tin
của quý khách là điều mà chúng tôi trân trọng hơn cả giá trị
tiền bạc.
⏩ Công Ty vẫn vệ sinh, cài đặt miễn phí với tất cả khách hàng
dù máy quý khách không mua tại công ty. Điều mà công ty duy
trì từ 16 năm nay
⏩ Đối với quý khách hàng ở xa. Khi máy gặp vấn đề quý khách sẽ
được hỗ trợ từ xa qua teamview. Zalo. Facebook. Điện thoại…
Nếu lỗi phần cứng không khắc phục được, quý khách có thể gửi
máy qua bưu điện hoặc nhà xe, công ty sẽ nhận máy, kiểm tra,
bảo hành và gửi lại quý khách trong thời gian sớm nhất! Với
lần đầu tiên máy lỗi, quý khách chịu tiền cước vận chuyển, nếu
lỗi từ lần 2 công ty chịu toàn bộ chi phí vận chuyển hoặc đổi

máy mới cho quý khách
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY TÍNH LAPTOP CŨ Thời gian bảo hành
được tính bắt đầu từ ngày mua hàng
⏩ Toàn bộ máy được bảo hành lỗi linh kiện nào được đổi mới
linh kiện đó chính hãng, bảo hành cả cháy nổ ic.
⏩ Riêng đối với SSD Kingston, Liteon,Samsung, WD… để nâng cấp
sẽ được bảo hành 36 tháng.
⏩ Trong 15 ngày đầu, nếu máy không đáp ứng được yêu cầu của
khách, quý khách có thể mang đổi máy khác tương đương, thời
gian bảo hành được giữ theo ngày mua cũ.
⏩ Đặc biệt, trong thời gian này, nếu quý khách đổi sang máy
thấp tiền hơn hay cao tiền hơn, chúng tôi sẽ tính tiền theo
đúng máy đó trừ đi máy cũ quý khách đã mua mà không tính phí
đổi trả.
⏩ Trong thời gian bảo hành như trên, khi có bất cứ linh kiện
nào bị hỏng, LAPTOP VIỆT SỐ HÓA sẽ thay thế mới hoàn toàn linh
kiện đó chứ không sửa chữa.
⏩ Quý khách được vệ sinh laptop và hỗ trợ cài đặt phần mềm
trọn đời tại LAPTOP VIỆT SỐ HÓA
Chế độ vận chuyển và thanh toán
Free ship trong nội thành Hải Phòng
Với các đơn hàng ra ngoại thành hoặc các tỉnh khác, công
ty sẽ gửi ship cod qua các đối tác vận chuyển, chi phí
giao nhận sẽ được tính vào đơn hàng khi quý khách nhận
hàng KIỂM TRA HÀNG và thanh toán.
Chi phí giao hàng toàn quốc dao động từ 150.000 đ đến
200.000 đ. Quý khách có thể tham khảo thêm tại đây
Nhận thanh toán dưới mọi hình thức khi mua máy tại công
ty như Tiền mặt, Chuyển khoản, Các đổi máy, Quẹt thẻ tất

cả các ngân hàng…
Hỗ trợ mua máy trả góp qua thẻ ghi nợ ( thẻ visa các
ngân hàng… ) Xem chi tiết tại đây
Hỗ trợ mua trả góp qua Chứng minh thư, Bằng lái xe, sổ
hộ khẩu. Thủ tục đơn giản, chi phí thấp, trả trước chỉ
10% giá máy… Xem chi tiết tại đây

CƠ SỞ BÁN LAPTOP CŨ TẠI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm. Hải An, Hải Phòng
ĐT: 0988 872 245 – 0981 669 996
Fanpage: https://www.facebook.com/laptopvietsohoa/
Laptop cũ Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách!

