TEST
DELL INSPIRON 15 5000

Børstet aluminium
på ydersiden og sort
plast på indersiden
giver en elegant og
solidt bygget bærbar.

Imponerende
meget maskine til prisen
Denne bærbare pc fra Dell
er et godt bud på, hvor meget pc du kan få for 5.000
kroner uden at skulle gå på
nogen store kompromiser.
Den er hurtig, velbygget og
med god plads.
Selve maskinen er udført
i aluminium og virker
yderst robust. Med sin 15,6
tommer store skærm er den
ikke lille eller let, men den
er alligevel tynd nok til at
virke elegant. Om skærm
og tastatur er der sort plastik, men alt er solidt og giver sig ikke under brug.
Skærmen er på 1366 x 768
pixels og har gode, klare
farver og fin kontrast. Der
findes bedre skærme, men
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ikke i dette prisleje, og vi
har intet at udsætte på
skærmen. Hører du til dem,
der elsker de berøringsfølsomme skærme, så er du
nødt til at gå et nummer ned
i processorstyrke og købe
denne pc’s lillebror. Selv om
Dell ofte lader dig konfigurere en pc, så kan du ikke
tilvælge touch her.
Denne Inspiron 15 har 8
GB ram, hvilket er fremragende, og en 1 terabyte stor
harddisk. Her ville en SSD
have givet en hurtigere pc,
men det ville selvfølgelig
være gået ud over pris og
lagerplads. Vi kunne dog
godt have ønsket os muligheden for selv at vælge. In-

deni finder man en af de
hurtigste Intel-processorer
og noget så sjældent som et
separat grafikkort. Det betyder, at selv om denne
computer ikke er en spillepc, så kan den godt trække
nyere spil. Der er ikke noget
særligt at bemærke om tastatur og den berøringsfølsomme styreplade. Begge
udnytter pladsen og er behageligt store. Tasterne har
lidt mellemrum og er gode
at arbejde på. Alt i alt må
vi sige, at hvis du bare vil
have en bærbar, der virker,
men ikke er lavet i tynd plastik eller har skrabet udstyr
for at sænke prisen, så er
dette et rigtig godt bud.

Musepladen er placeret lidt skævt fra midten, men er dejligt stor og
let at bruge med fin præcision.
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Fornem bærbar, der måske ikke
skiller sig så meget ud, men
bare er god og solid.
Robust bygget
Hurtig
Masser af ram
God skærm
Ingen mulighed for SSD
Skærm: 15,6 tommer LED
Opløsning: 1366 x 768 (720p)
Processor: Intel i7 451oU
Ram: 6 GB DDR3L
Harddisk: 1.000 GB
Batterilevetid: 6 timer 15 min.
Grafikkort:
AMD Radeon HD R7 M265 2GB
Mål: 38 x 25,9 x 2,2 cm
Vægt: 2,6 kg
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PRIS: 4.990 KR.

