Produkty Apple - dlaczego warto je kupować? Co kreuje ich
fenomen?
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Urządzenia marki Apple znane są na całym świecie i doceniane przez szerokie grono
użytkowników. Przed wyborem odpowiedniego smartfonu, laptopa czy tabletu warto
rozważyć zakup produktów tej marki. Dlaczego? Przedstawiamy kilka koronnych
argumentów.
Istnieje przekonanie, że zakup urządzenia giganta z Coupertino zarezerwowany jest dla osób
majętnych, lub profesjonalnie zajmujących się tworzeniem treści lub innych dzieł. Do takiej grupy
zalicza się fotografów, copywriterów, informatyków, grafików itd. Jest to po części prawda, jednak
uniwersalność tego typu urządzeń, wpisuje się również w ramy codziennego użytkowania. Co jeszcze
oferują produkty marki Apple?

Wyższa cena, ale mniejsza awaryjność
Zacznijmy od tego, że sprzęt marki Apple wcale nie musi być drogi. Wystarczy, że skorzystamy z
zaufanych miejsc, jak Lantre - Apple Warszawa, gdzie kupimy urządzenia firmy z logiem
nadgryzionego jabłka o wiele taniej, niż bezpośrednio od producenta. Ceny te, jednak dalej są wyższe
niż konkurencyjnych marek.
Jednak to, co odróżnia Apple od innych, konkurencyjnych firm, jest fakt dużej bezawaryjności i
wysokiej jakości wykonania. Dokonując wyboru odnośnie np. kupna telefonu, często wybieramy

między ceną, a jakością. Dokładając trochę do zakładanego budżetu i kupując iPhone’a możemy mieć
pewność, że posłuży nam długi czas, czego nie możemy często powiedzieć o słabej jakości
smartfonach w niskiej cenie. Jeżeli więc dobrze obliczymy opłacalność takiego zakupu, przekonamy
się, że kupno nieco droższego sprzętu, w dłuższej perspektywie bardziej się opłaca.

Produkty Apple prawie nie tracą na wartości
Jeżeli jesteśmy już przy kwestiach finansowych, to warto wspomnieć o tym, że produkty marki Apple,
bardzo wolno tracą na wartości. Oznacza to, że wydając sporą ilość gotówki na zakup danego
sprzętu, sprzedając go za rok lub 2 lata, nie stracimy na nim zbyt wiele. Jest to więc bardzo dobra
inwestycja.

Wygoda użytkowania urządzeń marki Apple
Jest to niewątpliwy argument, który przekonuje większość użytkowników do korzystania ze sprzętu
tej marki. To, z jaką płynnością pracują te urządzenia przechodzi najśmielsze oczekiwania. Dzięki
doskonale zoptymalizowanemu systemowi, praktycznie nie istnieje coś takiego jak zacinanie się.
Dodajmy do tego lekką i trwałą konstrukcję, a otrzymamy idealne urządzenie. Do tego wszystkiego
dochodzi bardzo czytelny i prosty w obsłudze interface.
Fenomenem urządzeń jest również to, że nie przegrzewają się, czego nie można powiedzieć o
sprzętach innych popularnych marek, nawet w podobnym przedziale cenowym.
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