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PREDSTAVITEV

BBT - rabljeni poslovni računalniki

Kateri računalnik je pravi zame?
..Potrebujem nov računalnik. Katerega naj kupim: novega, obnovljenega ali rabljenega?..

Ker gre za večji izdatek za že tako obremenjen
družinski proračun, so dostopna cena, dolga življenjska doba in visoka kakovost zelo pomembni dejavniki pri odločanju, kateri računalnik bomo kupili. Ker si vsi želimo kar največ za
svoj denar, ponudba pa je OGROMNA, je pred
nakupom vredno dobro premisliti, kaj kupiti.
Nov, obnovljen ali rabljen? Vedno več zadovoljnih uporabnikov se strinja, da je nakup rabljenega poslovnega računalnika idealna izbira.

Za vse, ki bi radi malo boljše
Vsi rabljeni poslovni računalniki BBT so izključno
poslovne kakovosti priznanih svetovnih proizvajalcev, kot so HP, DELL in LENOVO. V povprečju so stari 2-4 leta in zagotavljajo stabilno delovanje vsaj še 4-6 let od dneva nakupa. Zaradi njihove visoke cene jih, ko so novi, v trgovini praktično ni mogoče kupiti.
Običajni uporabniki navadno niso seznanjeni z
dejstvom, da obstajajo različni kakovostni razredi računalnikov, saj se po računalnik odpravijo v
bližnjo trgovino ali na splet, kjer pa najdejo le en
kakovostni razred računalnikov, to so računalniki široko potrošne kakovosti.
Vsi večji proizvajalci računalnikov (HP, DELL,
LENOVO, ASUS) svojo opremo proizvajajo v
dveh kakovostnih linijah:
1. poslovna linija;
2. širokopotrošna (trgovinska) linija.
Za proizvodnjo v različnih kakovostnih linijah se
proizvajalci odločajo predvsem zaradi tega, da lahko cenovno ugajajo čim širšemu krogu kupcev.

Le pri nas:
1. Lasten, hitro odziven servis.
2. Več kot 1.000 kosov opreme vedno na
zalogi.
3. Testirane baterije prenosnikov!
4. Prednaložen NOD 32 antivirus.
5. Preverjeni poslovni modeli.
6. Pregledani, testirani, A kakovosti.
7. Na prenosnikih prednaloženi Windows.
8. Nakup brez tveganja
(možnost vračila opreme v roku 15 dni).
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Računalniki POSLOVNE linije višja kakovost, dolga življenska doba,
nizka cena.

Za vse, ki bi radi malo boljše.

Kako naj vem, ali je računalnik poslovne ali široko potrošne linije?
HP
DELL
LENOVO
ASUS

Poslovna linija
EliteBook, Zbook, Folio
Latitude, Precision
ThinkPad
AsusPro B, AsusPro P

Širokopotrošna linija
ProBook, Envy, Spectre, Omen, Pavilion
Vostro, Inspirion, XPS
IdeaPad, Yoga, Lenovo
ZenBook, Gaming, N, K/A, X, E, VivoBook, S, Chromebook, FX/ZX

Kateri so široko potrošni računalniki?
Široko potrošni računalniki so namenjeni predvsem za domačo uporabo. Predstavljajo jih računalniki povprečnega kakovostnega razreda in s
pričakovano življenjsko dobo 2-3 leta. To so npr.
prenosniki, ki so različnih živahnih barv, imajo bleščeče ekrane, ohišja pa so v večini narejena iz plastike. Prenosniki so cenovno ugodni (350-600 €) in
zato dosegljivi, proizvajalec pa mora vgraditi
komponente nižje kvalitete, da doseže nižjo ceno. Odstotek reklamacij je zato visok.
Glavnina opreme, ki jo lahko najdete na trgovskih
policah ali na spletu, pripada kategoriji široko potrošnih računalnikov.
V kategorijo široko potrošnih računalnikov spadajo tudi vsi OBNOVLJENI računalniki. To je oprema, ki je bila vrnjena zaradi stvarne napake, ali pa
ker kupcu iz nekega razloga ni ugajala. Tako se
vrne k proizvajalcu, ki jo popravi v skladu s proizvodnimi standardi in jo nato vrne v prodajo kot
obnovljen kos opreme.

Kateri so poslovni računalniki?
Poslovni računalniki so v osnovi namenjeni predvsem poslovnim uporabnikom, torej za delo v podjetjih. So najvišje kvalitete, izdelani za stabilno delovanje 24 ur na dan, 7 dni na teden in različne pogoje dela na terenu. Ohišja so močnejša, ojačana s kovinskimi vlakni (magnezij ali aluminij), hladilni sistem je učinkovitejši, baterije zdržijo dlje, ekrani so

nesvetleči in kvalitetnejši. Pričakovana življenjska
doba poslovnih prenosnikov je 3x višja kot pri široko
potrošnih. Nova oprema poslovne linije v povprečju stane vsaj 3x več od široko potrošne in zato le
redko zaide na trgovske police. To opremo kupujejo predvsem podjetja, ki si želijo dolgotrajno, stabilno in zanesljivo delovanje računalniške opreme. Pogostost reklamacij v primerjavi s široko potrošnimi
je nižja kar za faktor 5! To velja tako za prenosnike,
kot za stacionarne računalnike in monitorje.

Povzetek
Ker si vsi želimo najboljšo opremo, je odgovor na
vprašanje, kateri računalnik izbrati, preprost: NOV,
V POSLOVNI KAKOVOSTI! Ker pa je njihova cena
resnično visoka, vam predlagamo, da se odločite
za nakup RABLJENEGA poslovnega računalnika
BBT. Za nizko ceno boste dobili odličen računalnik
poslovne kakovosti, ki vam bo služil še dolgo časa.
Naša zbira artiklov je velika in vsakdo lahko najde
nekaj zase. Vsak hip je na zalogi vedno več kot
1.000 kosov opreme. Izbirate lahko med računalniki z različnimi procesorji in velikostmi ohišja, monitorji za domačo in profesionalno rabo, delovnimi
postajami za zahtevna grafična opravila in med
prenosniki različnih velikosti.
Prepričani smo, da boste pri BBT našli pravi računalnik zase!
Obiščite nas v Trzinu ali poiščite več informacij na
www.bbt.si .
(P. R.)
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