Laptop Cũ Hp Probook 6560b
HP Probook là dòng máy tính sách tay được người tiêu dùng Việt
khá ưa chuộng trong thời điểm hiện tại với các sản phẩm có
thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ cùng với một giá thành
hấp dẫn. Và chiếc HP Probook 6560b mà Laptop Việt Số Hóa chúng
tôi sắp giới thiệu với các bạn sau đây là một trong những sản
phẩm như thế.

Được thiết kế với khung vỏ cứng cáp, ổn định, đáp ứng mục đích
lướt web, chơi games đồ họa và nhu cầu làm việc chuyên nghiệp
đòi hỏi cấu hình cao. Sản phẩm thứ 3 thuộc dòng HP Probook
được cải tiến toàn bộ bề ngoài, bàn phím cũng như kiến trúc
khung fore đời mới nó đã khắc phục được rất nhiều điểm chưa
hoàn hảo ở các thế hệ trước đó. Sau đây Laptop Việt Số Hóa xin
được phép đánh giá chi tiết về chiêc HP Probook 6560b này.

Thiết Kế
Các sản phẩm của hàng HP dòng Probook luôn được giới chuyên
môn và người dùng đánh giá rất cao về mặt thiết kế. Những mẫu
máy của hãnh sản xuất ra luôn có 1 kiểu dáng khá bắt mắt và
hấp dẫn cùng với đó là sự tinh tế nhất định. Do đó không quá
khó hiểu khi HP Probook 6560b lại sử hữu một thiết kế sang
trọng, bền bỉ. Phía trên lắp máy nổi bật với logo HP truyền
thống cùng một lớp sơn bóng giúp hạn chế bụi bản và rất dễ
dàng vệ sinh lau chùi máy.

Vỏ máy được thiết từ hợp kim magie, nhôm cứng cáp, vuông vức
theo tiêu chuẩn MIL-STD với khả năng chịu lưc, chịu nhiệt,
chống xước, chống bị ăn mòn cao. Vì là chất liệu nhôm chủ đạo
nên người dùng sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi tương

tác nhiều giờ đồng hồ với máy.

Máy chỉ nặng 2,6kg và có kích thước 374 x 250.5 x 34.1 mm khá
là to nhưng lại không úa nặng do đó người dùng có thể mang đi
lại mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Ngoài ra, màn hình được bảo vệ bởi 1 lớp hợp kim nhôm dura khá
chắc chắn và sang trọng. Khi lắp màn hình bị bẩn, có thể dùng
khăn ẩm hoặc lau bằng nước vệ sinh laptop sẽ dễ dàng làm vỏ
đẹp lại như mới.

Bàn Phím và Touch
Bàn phím của HP Probook 6560b đươc thiết kế có thể chịu lực
mạnh, khoảng cách các phím được đặt khá là hợp lý với độ rộng
là 15mm rất phù hợp với những người dùng kế toán, thủ quỹ và
những người dùng Excel.
Chiều sâu của phím rất vừa phải nên khi người dùng sử dụng sẽ
cảm thấy khá là sảng khoái. Các phím mũi tên không còn được
nằm dưới hàng phím cuối cùng nhưng vẫn dễ nhận ra nhờ độ lõm
nhỏ của tất cả các phím.

Tùy thuộc vào sở thích của ngườisử dụng, bạn có thể sử dụng
touchpad hoặc checkpoint (Synaptics TouchStyk 2.0). Hai nút
pointstick nằm dưới phím space được hãng bọc bằng cao su và ấn
được rất sâu nên khi người dùng sử dụng sẽ thấy rất thoải mái.
Touchpad của HP Probook 6560b khá lớn khiến người dùng có thể
thao tác thoải mái àm không bị khựng tay lại sử dụng. Ngoài ra
máy còn có một thiết bị cảm ứng nằm bên trái, khi bạn chạm 2
lần vào thiết bị cảm ứng này nó sẽ vô hiệu hóa touchpad và khi
chạm vào 2 lần lần nữa thiết bị cảm ứng sẽ nhận diện và mở

khóa touchpad như bình thường.
Phía trên cạnh trái của máy có 1 nút nguồn và phía trên cạnh
phải của máy có 1 nút tắt wifi nhanh, 1 nút vào web nhanh và 1
nút tắt âm lượng nhanh.

Màn Hình Và Âm Thanh
HP Probook 6560b được hãng trang bị một màn hình 15.6 inch với
độ phân giải HD 1366×768 pixel cùng độ sáng đạt hơn 200 nit
(tại Laptop Việt Số Hóa thì người dùng có thể chọn lựa thêm 2
option màn hình là HD (1600×900) và Full HD (1920×1080)). Với
màn hình này người dùng hoàn toàn yên tâm khi tương tác nhiều
giờ mà không sợ ảnh hưởng đến thị giác và có thể thoải mái xem
những bộ phim kinh điển, hay hành động kịch tính mà mình yêu
thích ở độ phân giải tốt.
Màn hình của máy cũng được hãng bảo vệ khá chắc chắn bằng 1
lớp nhựa bao xung quanh nhằm hạn chế những sự cố không mong
muốn làm ảnh hưởng tới màn hình.

Một điểm nổi bật nữa của màn hình HP Probook 6560b là nó được
trang bị cảm biến sáng môi trường. Công nghệ này sẽ đo đạc độ
sáng xung quanh và tự động điều chỉnh độ sáng cho phù hợp.
Thiết bị này làm việc rất hiệu quả nên người dùng không lo bị
mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài hay trói mắt bởi ánh
sáng môi trường xung quanh.
HP Probook 6560b được trang bị loa ngoài với chất lượng âm
thanh khá lớn. Hai loa được đặt ở bên trái của máy, một ở cạnh
trước và một ở dưới. Hệ thống điều khiển SRS Premium Sound cho
phép bạn tăng chất lượng âm thanh rất đáng kể.

Các Cổng Kết Nối Và Webcam
Cách bố trí các cổng kết nối của hãng làm trên chiếc HP

Probook 6560b cũ này tại Laptop Việt Số Hóa rất hợp lý và tiện
dụng.

Phía cạnh trái của máy gồm có 1 ổ DVD, khe đọc thẻ
ExpressCard, khe thẻ nhớ SD, 2 cổng USB 3.0, cổng cắm sạc và
cổng FireWire.

Cạnh phải của máy gồm jack cắm tai nghe, jack microphone, 1
cổng USB 2.0, cổng eSATA, 1 cổng DisplayPort và khe khóa
singkington.

Phí sau của máy gồm 1 cổng mạng LAN Gigabit Ethernet, 1 cổng
HDMI và 1 cổng Modem RJ11

Ở mặt dưới của máy có một cổng kết nối docking. Là thiết bị mở
rộng các thiết bị cắm ngoài khác như lắp thêm HDD hoặc các
cổng kết nối mở rộng hơn nhưng khi về Việt Nam thì phần này ít
được người dùng sử dụng tới.
Web cam của chiếc HP Probook 6560b có độ phân giải HD 720p
mang lại hình ảnh khá nét cho người dùng khi có những cuộc trò
chuyện qua face time hay những bức tình tự sướng của mình.

Hiệu Suất
HP Probook 6560b được trang bị bộ vi sử lý Intel Core i5-2520M
nền tảng Sandy Bridge siêu mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng cùng
khả năng tự phân luồng xử lý dữ liệu. Với con chip này dữ liệu
sẽ được xử lý một cách nhanh chóng với khoảng thời gian ngắn
nhất. Bên cạnh đó là bộ nhớ Ram 4GB hỗ trợ khả năng chạy đa
nhiệm của máy. Người dùng cũng có thể nâng cấp lên dung lượng
bộ nhớ tối đa là 16GB với chiêc HP Probook 6560b này.

Ổ cứng HDD dung lượng 320GB giúp máy lưu trữ một lượng lớn các
giữ liệu cá nhân và công việc đồng thời mang đến không gian để
cài đặt hệ điều hành.

Thời Lượng Pin
Do là máy cũ xách tay nên với pin 6-cell tiêu chuẩn của chiếc
HP Probook người dùng có thể thoải mái lướt web làm những công
việc nhẹ nhàng từ 1,5h đến 2h đồng hồ mà không cần cắm sạc khi
ra ngoài làm việc.
Pin của chiếc HP Probook 6560b có thể tháo dời rất tiện cho
người dùng có thể thay thế hay vệ sinh 1 cách rất dễ dàng.

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 qua ngân hàng HD saison. 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!

