APPLE IPAD PRO 9.7
256 GB

Típus

Táblagép

Rendszer
Internet elérés

Wi-Fi + Cellular

Operációs rendszer

iOS10

Processzor típusa

A9X chip 64 bites architektúrával, M9 mozgáskövető
koprocesszorral

Belső tárhely

256 GB (a felhasználható tárhely ennél kevesebb)

Általános

Retina kijelző Jól látható az előrelépés. Az iPad-élmény kulcsa a kijelző. Ezen keresztül valósul meg a Multi-Touch-alapú kommunikáció, és ugyanezen tekintheted meg a
tartalmakat bámulatos felbontásban. Ezért megalkottuk minden idők legragyogóbb
Retina kijelzőjét. Az új, 9,7 hüvelykes iPad Pro képernyője – az Apple legkorszerűbb
kijelzője – a legnagyobb fényerejű, legkevésbé tükröződő kijelző a világon.
Ezt a színpalettát Hollywood is megirigyelné. A 9,7 hüvelykes iPad Pro a digitális
filmezésben megszokott színteret használja. A szélesebb színskála jóvoltából az iPad
Pro színtelítettsége akár 25 százalékkal is meghaladja a korábbi iPad-modellekét. Ettől
lesznek olyan élénkek, élethűek a színei.
Láss mindent a lehető legjobb fényben. Bármilyen fényben. Az emberek mindenütt
imádják használni az iPadet. Az új, 9,7 hüvelykes iPad Pro ezért kapott True Tone
kijelzőt. A True Tone technológia korszerű, négycsatornás fényérzékelők segítségével
automatikusan alakítja a kijelző színeit és intenzitását a környezeti fényviszonyokhoz.
Így a szemnek mindenütt olyan természetes és kellemes az olvasás, mintha a szöveg
nyomtatott lenne.
Bárhogy is forgatod, fergetegesen szól. Az iPad Pro mindegyik sarkában egy hifihangszóró rejtőzik – ezek hozzák létre gazdag, széles, strukturált hangterét. Akárhogy tartod
a készüléket, automatikusan a felső hangszórókra tájolja a magas frekvenciákat. Így
akár játszol, akár filmet nézel, minden adott, hogy elmélyülten szórakozhass.
Gyorsabb a villámgyors laptopnál. A 64 bites A9X chip erejével az iPad Pro olyan feladatokkal is könnyen megbirkózik, amelyekre régen csak az asztali gépek és a laptopok
voltak alkalmasak. Azokról a teendőkről nem is beszélve, amelyekhez egy PC szóba
sem jöhet. Az A9X chip energiatakarékos architektúrája a hatalmas, korlátokat ledöntő
teljesítmény ellenére is akár 10 órás aksiidőt tesz lehetővé.
Úgy írhatsz, mint még soha. Bármelyik iPad Prót választod, van hozzá Smart Keyboard.
Új technológiák és alapanyagok ötvözésével hoztuk létre ezt a rendkívül vékony billentyűzetet, amely egyben könnyű, mégis tartós kijelzővédője is lehet az iPadnek. Csatlakozója, a Smart Connector jóvoltából kábel, párosítás és csatlakozódugó nélkül működik.
Csatold az iPad Próra, és már gépelhetsz is.
Hatalmas teljesítmény, mégis könnyű kézben tartani. Az iPad Pro olyan feladatokat
is megold, amikhez korábban PC-t használtál volna – mégsem álmodhat egy PC sem
arról, hogy ilyen könnyű legyen. A 9,7 hüvelykes iPad Pro nehézsúlyú teljesítményt sűrít
kevesebb mint fél kilóba. Az alumínium unibody háznak köszönhetően mindkét változaton érezni fogod, mennyire egyben van, mihelyst kézbe veszed.
Gyors vezeték nélküli kapcsolat. Az iPad Próval a leggyorsabb Wi‑Fi és mobilhálózatokhoz is csatlakozhatsz, így gyakorlatilag bárhol tudsz majd böngészni és filmet nézni
az interneten, és bárhonnan megoszthatod a dokumentumaidat. A Wi‑Fi + Cellular
modellel meglévő adat-hozzáférési díjcsomagoddal is egyszerűen FaceTime-ozhatsz,
sőt akár hotspotként használhatod. A sokoldalúság jegyében készített új, 9,7 hüvelykes
iPad Pro beépített Apple SIM-et és a normál SIM-kártyákhoz kialakított kártyahelyet is
tartalmaz. A 4G/LTE Advanced technológia jóvoltából pedig akár 50 százalékkal gyorsabb a mobilhálózati kapcsolata.
iOS 10 és iPad. Együtt többre képesek. Az iPad Prón az iOS 10, a világ legintuitívabb,
legkorszerűbb és legbiztonságosabb mobil operációs rendszere fut. Az iOS 10-ben a
multitaskingtól a beépített, hatékony appokig minden azt segíti, hogy még többet vihess
véghez az iPadeddel.

Méret – tömeg

169,5 × 240 × 6,1 mm – 444 g

Üzemidő

Akár 10 órányi Wi-Fi kapcsolatú internetböngészés,
videolejátszás vagy zenehallgatás mellett, akár 9 órányi mobilhálózatos internetböngészés esetén

SIM kártya

Nano-SIM-kártya (az Apple SIM is támogatott)

Hang

Négy hangszórós hangrendszer

Kijelző
Típus

Retina kijelző, LED-es háttérvilágítás, Multi-Touch

Méret – felbontás

9,7” – 1536 × 2048 px, 264 ppi képpontsűrűség

Színek

Széles színtartományú True Tone kijelző

Egyéb

Ujjlenyomatok ellen védő, zsírtaszító bevonat
Teljes egészében laminált kijelző
Tükröződésgátló bevonat

Kapcsolat
Mobilhálózat

GSM/EDGE
CDMA EV-DO Rev. A és Rev. B
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
LTE-Advanced 23 sáv
(csak adatátvitel)

Wi-Fi

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); kétsávos (2,4 és 5 GHz),
MIMO-támogatással

Bluetooth

4.2 technológia

Előlapi
FaceTime HD-kamera

5 megapixeles fényképek, Retina Flash vaku,
720p felbontású HD-videofelvétel, automatikus HDRfényképezés és -videofelvétel, hátsó megvilágítású
érzékelő, arcészlelés, sorozatfelvételek, FaceTimevideohívások Wi‑Fi és mobilhálózaton

Hátlapi
iSight kamera

12 megapixeles fényképek, Live Photos, automatikus
élességállítás Focus Pixels technológiával, True Tone
vaku, panorámaképek (akár 63 megapixeles felbontásban), automatikus HDR fényképezéshez szabályozható expozíció, sorozatfelvételek, időzítőfunkció,
ƒ/2,2-es fényrekesz, öttagú objektív, hibrid infravörösszűrő, hátsó megvilágítású érzékelő, arcészlelés,
geocímkézés

Videofelvétel

4K-s videofelvétel (3840 × 2160 képpont, 30 képkocka/másodperc), lassított videók támogatása (1080p
felbontás 120 képkocka/másodperc sebességgel,
720p felbontás 240 képkocka/másodperc sebességgel), Time-lapse videó képstabilizálással, moziminőségű videostabilizálásm háromszoros videozoom,
arcészlelés, geocímkézés

Érzékelők

Touch ID (főgombba épített ujjlenyomat-azonosító)
Háromtengelyes giroszkóp
Gyorsulásmérő
Intelligens fényérzékelő
Barométer

Garancia

1 év

