
NOTEBOOKS

Portáteis para quem
quer gastar pouco
QUER COMPRAR
UM LAPTOP,
ECONOMIZAR E
AINDA TER MAIS
RECURSOS QUE OS
DE UM NETBOOK?
TESTAMOS TRÊS
NOTEBOOKS QUE
FAZEM ISSO

s netbooks são computadores compactos

(com dimensões e peso menores que os

de um notebook comum), desempenho

modesto, ótimos para acessar internet e

com preços a partirde mil reais, o que fez

muita gente em busca de preço baixo adotar um desses

equipamentos. Mas vale lembrar que, em favor da

mobilidade, eles abrem mão de componentes como

gravador e leitor de DVD e CD -e costumam trazer uma

configuração bem básica.

Se você pensa em comprar um computador portátil,

está com um orçamento apertado, mas quer adquirir

um equipamento com uma configuração mais comple-

ta que a de um netbook (porém mais pesado],

saiba que por um preço

semelhante ao desses lap-

tops bem enxutos é possível

adquirir um notebook tradi-

cional de baixo custo.

Avaliamos três equipa-

mentos que se encaixam nes-

sa categoria:o Í211, da Intelbras; o M55Q, da Kennex; e

oVR-4000,da Mirax. Vale lembrar que todas essas

empresas oferecem uma linha ampla de notebooks e

desktops, tanto para quem busca melhor desempenho

quanto para quem procura uma melhor relação entre

custo e benefício.

Os equipamentos têm preços na casa dos 1,3 mil

reais e, apesar dos preços semelhantes, cada fabrican-

te adotou uma estratégia párã oferecer um produto com

esse custo: enquanto um apresenta melhor chip gráfi-

co, outro aposta em maior capacidade de disco, por

exemplo. Feitas as avaliações, os modelos da Mirax e

da Kennex obtiveram médias iguais, mas por uma

questão da duração da bateria, o laptop da

Mirax ficou com o título de Best Buy,

Nossos testes de desempenho levam em

consideração a duração da bateria, afinal,

notebook significa mobilidade. E a unidade

do VR-4000 segurou os testes durante três

horas, uma hora a mais que o atingido pelo

segundo colocado, o laptop da Intelbras

[veja tabela]. O desempenho de proces-

samento ficou muito próximo, pois

todos utilizavam chip Celeron e

tinham 1 GB de memória.
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Executamos o pacote Office 2007, com planilha, pro-

cessador de textos e apresentação em PowerPoint, o

que foi feito com facilidade pelos três modelos. Apesar

desse tipo de portátil ser mais direcionado para tarefas

de escritório e acesso à internet, eles mostraram nos

testes que podem fazer mais.

Acessar vídeos em streaming pela internet, por

exemplo, foi tarefa bem digerida, assim como gravar

DVD e CD. Ou seja, tarefas de rotina são feitas com tran-

qüilidade por esses portáteis. A limitação fica mesmo

por conta da multítarefa, pois sua arquitetura não é fei-

ta para isso. O equipamento traz tela de 14,1 polegadas

e sistema operacional Windows StarterEdition.

Já o i211, da Intelbras, e o M550, da Kennex, vêm com

sistema operacional Linux. Isso não significa uma limi-

tação, pois ambos já estão preparados para tarefas

como, por exemplo, conexão à internet, tanto por cabo

quanto porWi-Fi. Programas para escritório e para

manipular fotos, por exemplo, também já estão dispo-

níveis. As diferenças de trabalhar essas edições do

Linux e o Windows são mínimas, mas caso o usuário

ainda prefira o sistema operacionalda Microsoft, esses

modelos de notebooks acompanham CDs de drivers

para o Windows.

Isso significa que é possível

instalar o Windows [despesa por

conta do usuário, claro] sem per-

der as características do compu-

tador. Rede, webcam, USB, leitor

de cartões vão funcionar normal-

mente. Foi o que fizemos em nossos

testes, nos quais instalamos a versão

Professional do Windows XPemtodas

as máquinas.

O M550, da Kennex, chamou a aten-

ção por utilizar um chip gráfico incomum

para esse tipo de portátil. O HD 2400, da ATI,

oferece uma considerável performance párã

jogos. Entretanto, aplicações gráficas que

tiram proveito do chip gráfico ainda são pou-

cas e, mesmo assim, o desempenho é bom

realmente quando se tem 2 GB

memória. Para quem curte jogos

é possível dizer que o M550

rodou F.E.A.R.e Half L i f e 2 -

Episode one. Claro que não foi em

suas configurações máximas de gráficos,

mas é possível jogarsem travamentos na configura-

ção mínima. Portanto, esse modelo da Kennex, que

tem tela de 15 polegadas, pode ser uma opção para

quem quer se divertir com alguns jogos.

O Í211 teve o teclado mais confortável de todos. Os

botões não têm o relevo comum encontrado nos tecla-

dos de portáteis. Eles acompanham as linhas do gabi-

nete, deixando um design uniforme e muito anatômico

para o trabalho de digitação. Ele também teve o melhor

tamanho de disco, com 160 GB. E sua configuração

obteve um bom equilíbrio entre desempenho e duração

de bateria. Sua tela é de 14,1 polegadas.

Todos os modelos vêm com CDs de

drivers e de recuperação do sistema, o

que garante o funcionamento caso ocor-

ra algum problema no sistema. Além

disso, os sites têm telefones de suporte

técnico e todos também atendem

mediante solicitação online.
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Com este comparativo foi possível verificarque pre-

ço baixo não é sinônimo de baixa qualidade. Nenhuma

máquina travou e mesmo as características físicas -

teclado, touchpad, tela e gabinete - são robustas.

Logicamente, suas configurações e desempenho estão

longe dos oferecidos pelos equipamentos mais sofisti-

cados. Mas, para quem precisa de softwares de produ-

tividade, acessar internet e quer assistír a filmes de DVD

de vez em quando, esses notebooks dão conta do reca-

do. E sem pesar muito no bolso.
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