Computadores portáteis: Qual é o mais indicado?
Os trabalhos que vai realizar e a necessidade de transportar o aparelho são os principais aspetos a analisar.

Computador portátil, o essencial a saber:
A melhor escolha ao comprar um portátil depende se é para trabalho ou lazer. Tenha em atenção aspetos como o desempenho,
a autonomia da bateria ou o ecrã.
Se não sabe que computador comprar, mas precisa de uma máquina transportável, com bom desempenho para trabalho ou uso
diário, um portátil é a melhor escolha.
Um ‘portátil essencial’ ou notebook apresenta, regra geral, uma boa relação entre o desempenho, o preço e a autonomia. Um
‘portátil multimédia’ ou de gaming já tem um ecrã maior (normalmente, entre 15 e 17 polegadas) e oferece um desempenho
superior ao dos modelos essenciais, porque usa melhores processadores (topo de gama), tem mais memória RAM e placa gráfica
com memória dedicada. As colunas integradas também têm qualidade superior.
O ‘portátil transportável’ tem uma designação que pode ser enganadora, porque o ecrã costuma ter mais do que 17 polegadas e é
mais pesado. Esta máquina serve, sobretudo, para ser usada numa secretária, substituindo um desktop tradicional – a principal
diferença é que pode ser pontualmente transportada.
Ultrabooks e híbridos
Há ainda os ultrabooks e os híbridos ou convertíveis que, por serem mais finos e leves e com maior autonomia, são
consideravelmente mais caros.
Ultrabooks
Prós
•
•
•

Autonomia da bateria entre 6 e 12 horas
Aparelhos finos, com menos de 20 mm
Pesam menos de 1,2 kg

Contras
•
•

O tamanho do ecrã é pequeno (entre 10 e 14 polegadas)
Mais caros do que os portáteis essenciais

Notebook clássico
Os notebooks clássicos mais baratos são suficientes para utilização em casa e tarefas pequenas no escritório. No entanto, existem
modelos para todos os gostos e carteiras, mesmo para os utilizadores mais exigentes.
Até 500 euros:
•
•

ecrãs de qualidade aceitável entre 14 e 15 polegadas;
processadores low-end com chip gráfico integrado.

Entre 500 e 1000 euros:
•
•
•
•

processadores mais rápidos;
mais memória RAM;
altifalantes de melhor qualidade;
também podem ser usados para jogos.

Por mais de 1000 euros:
•
•

tem melhores especificações técnicas;
desempenho ao nível de muitos computadores de secretária.

Chromebook
Estes são modelos projetados para trabalhar e armazenar dados principalmente na nuvem. O sistema operativo é o Chrome OS.
Custam entre € 250 e 300 euros.
Prós
•
•
•
•
•

Barato, leve e silencioso
Bom desempenho se tiver uma ligação à Internet rápida e segura
Ecrãs de boa qualidade entre 10 e 13 polegadas
Adequados, especialmente, para estudantes sem necessidades específicas
Bateria de longa duração

Contras
•

Não correm programas desenvolvidos para Windows

Antes de comprar um portátil, o primeiro passo é verificar qual é a melhor opção para as suas necessidades.

Fonte: D E C O – 2020 - 2022
Reparação impressoras, Reparação impressoras HP, Reparação impressoras Canon, Reparação impressoras HP Porto, Reparação impressoras Brother, Como arranjar impressora HP,
Reparação de impressoras Matosinhos, Reparação impressoras Porto, Reparação de impressoras HP Maia, Reparação de impressoras, Reparação impressoras Epson, reparar
impressora hp, assistencia tecnica hp, assistência técnica hp, hp portugal contactos, reparação de impressoras hp, hp assistencia, hp assistencia tecnica, hp assistência técnica, Arranjo
de impressoras HP, HP porto, Centro reparação HP Porto, impressora brother, impressoras brother, brother impressora, brother impressoras, brothers impressoras, garantia hp,
brother print, brother printers, assistencia hp, reparação impressoras hp, brother pt, Brother, Brother impressora, Reparação impressoras D, Assistência Brother porto, Avaria
impressora Canon, Reparação Canon Porto, Canon assistência técnica contactos, Canon manutenção, canon assistencia tecnica, canon assistência técnica, assistencia canon, assistencia
tecnica canon, canon porto, Reparação printer, reparações de impressoras, conserto de impressoras, Técnico impressoras, instalar impressoras, Ligar impressora em rede WiFi,
impressora wireless, impressora com bluetooth e wi-fi, Impressora wifi Worten, Impressora pequena, Impressoras media markt, Impressora HP, Impressora Worten, Impressoras
baratas, Radio popular impressoras, fnac impressoras, impressora, mbit impressoras, worten impressoras, Impressoras Worten, Impressoras multifunções, Melhores impressoras,
Qual a impressora com tinteiros mais baratos, Impressoras baratas Worten, Impressoras Multifunções HP, Staples impressoras, EcoTank, MFC, pcdiga impressoras, atalho
impressoras, novoatalho impressoras, mediamarkt impressoras, porto impressoras, gaia impressoras, espinho impressoras, gondomar impressoras, valongo impressoras, vila do
conde impressoras, póvoa de varzim impressoras, scanner impressoras,

Assistência informática ao domicílio.

Na consultoria informática existem vários ramos de atuação, seja nos variados tipos de equipamentos, (computadores fixos, all-in-one e portáteis),
seja nas próprias redes informáticas.
A reparação de computadores é uma das áreas mais requisitadas pelos clientes da pc clinica Porto.
Os nossos técnicos de informática e demais colaboradores profissionais dominam extensivamente a técnica informática dos diversos equipamentos
que funcionam com o sistema operativo Windows.
Os nossos técnicos de informática conseguem prestar um valioso apoio a todos os clientes que necessitam regularmente ou pontualmente de
assistência técnica informática e manutenção de sistemas informáticos.
Incluindo a remoção de vírus a assistência técnica, a configuração de software de gestão, a recuperação de dados e outras funções necessárias
para uma correta manutenção informática.
Funções onde podem estar incluídos serviços como o diagnóstico gratuito sempre que o cliente opte pela necessária reparação informática, a
instalação de redes e demais serviços de reparação informática.
Prestamos assistencia informática e reparação pc, otimização de sistema operativo, melhoria de alcance para redes wireless e outras funções
essenciais na manutenção de equipamentos informáticos. Reparação pc, reparação portátil, reparação portáteis, pcclinic, pc clinic,

A Pcclinica informática presta serviços de apoio informático ao consumidor final, seja ele um particular ou uma empresa.
A assistencia informatica é realizada preferencialmente e sempre que possível no domicílio do cliente.
Sempre que a manutenção informática do computador, seja ele fixo, ou portátil, implique a abertura do equipamento informático para a substituição
de peças ou reparação de componentes danificados, será feita a recolha às nossas oficinas e a respetiva entrega posterior logo que a reparação seja
concluída.
Transparência: Antes de procedermos à reparação do computador informamos qual o orçamento e reparamos apenas após a aprovação do cliente.

A Pcclinica tem diversos técnicos dedicados em reparação informática.
A Pc clinica reparações informáticas, efetua serviços de informática ao domicílio.
Assistência informática personalizada.
Para a assistência informática ao domicílio é sempre necessário o agendamento telefónico prévio.
Técnicos de informática ao domicílio porto.
Serviço de assistência informática remota para clientes previamente registados na base de dados para maior segurança. porto.
Reparação e assistência informática ao domicílio porto.
A melhor forma de explicar o nosso sucesso no mercado é a longa permanência no ativo por mais de 20 anos e a constante recomendação boca-a-boca
de que somos alvo pelos nossos muito estimados clientes particulares e empresas que são sem dúvida um grande motivo de satisfação para a nossa
vasta e dedicada equipa de profissionais em assistência informática ao domicílio.

Caro utilizador/utilizadora de PC’s:

- Você entende pouco ou não pesca nada de informática?

É um utilizador ou utilizadora normal de computadores e não entende o comportamento errático e lento do seu PC. Pc lento,
( Primeiramente, não instale mais do que um antivírus no seu computador. Pela nossa vasta experiência, recomendamos o Kaspersky
Total Security. )

Poderá facilmente identificar alguns sinais de que o seu computador pode ter vírus ou outro tipo de “malware”:
Se tem um computador fixo ou portátil e não percebe muito de informática, mas entende que está perante uma lentidão exagerada e
acontecem coisas estranhas no seu PC que antes não ocorriam, então esteja alerta?
Eis alguns dos principais sinais para os quais deve estar atenta / atento.
1 - Lentidão exagerada.
2 - Janelas abrem sem aviso mesmo não as tendo pedido.
3 - Os seus programas Word e Excel demoram muito a iniciar.
4 - O seu navegador Chrome, Edge, Firefox, Opera ou outro arrastam-se e demoram muito a abrir as páginas e sites que você quer
visitar.
Se isto acontecer, provavelmente você pode ter mesmo um ou vários vírus no seu aparelho.
Um vírus tecnológico pode danificar o conteúdo do seu computador, roubar a sua informação pessoal ou reencaminhar para outros
sites, segundo os especialistas da MicroSoft Security.
Para prevenir a situação, esteja atenta(o) ainda a estes “sintomas” adicionais:
O computador recebe bastantes anúncios de surpresa quando está a pesquisar no browser? Caso tal aconteça, pode ter um vírus.
O ecrã azul a dizer “Windows” a surgir várias vezes também não é bom sinal. É normal que este tipo de ecrã apareça ocasionalmente;
no entanto, quando o computador está infetado surge com mais frequência porque pode tratar-se de um vírus a tentar aceder aos
arquivos principais. Pcclinic, pc clinic, pcclinica, pc clinica, pcclinic porto, pc clinic porto, pcclinica porto, pcclinic casa,
De acordo com os especialistas, existem vírus que se multiplicam rapidamente e fazem o disco rígido trabalhar no seu
máximo(100%). Isto faz com que o disco rígido faça mais barulho(zumbido).
Por fim, se a memória RAM do computador portátil está constantemente a ser utilizada perto do limite (99%), tal pode indicar
também que você pode ter um vírus no seu computador.
Se desconfia que algo está mal, não hesite, contacte os nossos serviços de assistência informática ao domicílio.

