
Használt laptop árkalkulátor kitöltési útmutató 

(Apple gépeket a kalkulátor nem támogat) 

Processzor  

Az processzor típusának megállapításához Windows 10 esetén a képernyő bal alsó sarkában található 

 ikonra kell jobb gombbal kattintani, majd a felugró listából a rendszer menüpontot kiválasztani 
és arra bal gombbal kattintani. A felugró ablakban a processzor sorban a kötőjel utáni 1. szám, illetve 
a 10. generációtól kezdve az az első 2 szám a kötőjel után a generáció száma. (pl.: i5-6300U 
processzornál a generáció i5 - 6. gen., illetve i7-10510U esetén a generáció i7 - 10. gen.) 

Memória 

A memória méretének megállapításához Windows 10 esetén a képernyő bal alsó sarkában található 

 ikonra kell jobb gombbal kattintani, majd a felugró listából a rendszer menüpontot kiválasztani 
és arra bal gombbal kattintani. A memória mérete sorban találod a memória méretét. 

Meghajtó 

A meghajtó típus (SSD vagy HDD) megállapításához Windows 10 esetén a képernyő bal alsó sarkában 

található  ikonra kell jobb gombbal kattintani, majd a felugró listából az eszközkezelő 
menüpontot kiválasztani és arra bal gombbal kattintani. A felugró ablakban a Lemezmeghajtó 
menüpontra kell kétszer bal gombbal kattintani és a legördülő listában a pontos típust megtalálod, 
amennyiben ebből nem derül ki egyértelműen számodra a méret és a típus akkor egy Google 
kereséssel néhány pillanat alatt meg lesz az adat. 

Kijelző méret 

A laptop kijelző méretét a legegyszerűbben úgy tudod meghatározni, hogy átlóban a kijelző bal alsó 
sarkától a jobb felső sarokig leméred egy centiméter szalaggal és a kapott eredményt megszorzod 
0.4-el. (Pl. egy 14 inches kijelző átlója 35-36 cm között van) 

Kategória 

A kategóriák besorolása nem mindig triviális, de általánosságban elmondható, hogy a műanyag házas 
készülékek standard kategóriába sorolhatók, pl.: Asus X és Vivobook széria, Dell Inspiron és Vostro 
sorozat, HP Pavilion és Probook, Acer Aspire és Travelmate, Lenovo Ideapad,  stb… Az üzleti gépek 
fém burkolattal készülnek ilyenek pl. a Dell Latitude, HP Elitebook, Lenovo Thinkpad sorozatok. A 
gamer kategória gépei vegyes építésűek, általában különleges design és a burkolaton, billentyűzeten 
színes betétek jellemzik, ilyen pl.: Hp Omen, Asus ROG, DELL Alienware, Lenovo Legion, stb… 

Videochip 

A videchip típusának megállapításához Windows 10 esetén a képernyő bal alsó sarkában található 

 ikonra kell jobb gombbal kattintani, majd a felugró listából az eszközkezelő menüpontot 
kiválasztani és arra bal gombbal kattintani. A felugró ablakban a legalsó Videókártyák menüpontra 
kell kétszer bal gombbal kattintani és a legördülő listában a pontos típust megtalálod. A 



kalkulátorban azért csak néhány nagy teljesítményű típus található, mert az algoritmus az egyéb 
paraméterek alapján így is pontos értéket tud kiadni a gyengébb chipekkel szerelt gépekre. 

Állapot  

Új – azon laptopok, amelyek vagy bontatlanok, vagy csak néhány alkalommal voltak használva, 
semmiféle használati nyom nincsen. 

Újszerű – ezek a laptopok lehetnek akár több évesek is, de a használat során esetleg néhány alig 
észrevehető mikrokarc keletkezett rajtuk, kopásnak nyoma sincsen semmilyen részegységen. 

Normál – laptop esetén előfordulnak normál használatból eredő kis – esetleg kevesebb közepes 
karcok, kopások, de az összkép alapján nem egy leharcolt gépet látunk 

Karcos – Több, akár sok mélyebb karc vagy kopás is előfordul, kisebb repedések is megengedhetők 
ebben a kategóriában 

FONTOS! A kalkulátor hibátlan műszaki állapotú gépek esetén ad helyes összeget, tehát törött, 
hiányos, nem működő részegység esetén azok árát érdemes levonni a végösszegből. Laptop 
szervizünk ingyenesen tud ezek javítására ajánlatot adni. 

Garancia 

Gyártói – a gép rendelkezik még legalább 30 nap gyártói garanciával, amelyet vagy dokumentummal 
vagy a gép sorozatszáma alapján a márkaszervizzel tudunk leigazolni 

Bolti – ebben az esetben valamely kiskereskedés vállal dokumentációval igazolható garanciát a gépre, 
ezt is minimum 30 nap esetén érdemes beállítani 

Nincs – értelemszerű. 

Amennyiben további kérdésed vagy javaslatod merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre az 
info@doctorhouse.hu címen. 

 

 

 

 

 

 


