APPLE
MACBOOK

Típus

Notebook

Készülék típusszámai

mf855mg/a, mk4m2mg/a, mjy32mg/a

Magyar Telekomnál
elérhető színek

Silver/Ezüst, Gold/Arany,
Space Gray/Asztroszürke

Processzor
Processzor típusa

Kétmagos Intel Core M

Órajel

1,1 GHz (Turbo Boost technológiával akár 2,4 GHz)

Cache mérete

4 MB megosztott L3 cache

Memória
Memória mérete

8 GB

Memória sebessége

1600 MHz

Memória típusa

LPDDR3

Kijelző

Minden idők legvékonyabb és legkompaktabb Mac gépe. Minden
alapvető részletét újragondolták, hogy ne csak vékonyabbá, de jobbá is
tegyék. Az eredmény több lett egy új laptopnál. Ez maga a laptop jövője.
Az elegánsan vékony, új MacBook billentyűket és működési elvüket
egyaránt újratervezték, így nemcsak sokkal vékonyabbak lettek, de
gépelni is könnyebb, pontosabb és élvezetesebb rajtuk.
Bámulatos, teljes egészében üvegborítású 12 hüvelykes Retina kijelző
mindent éles megvilágításba helyez. A részletgazdag fényképek szinte
életre kelnek a kijelzőn. A több mint hárommillió képpont minden betűt
kristálytisztán jelenít meg. Ez a Mac történetének legenergiatakarékosabb, legvékonyabb Retina kijelzője.
Az új MacBookon az érintőpad használatának élménye is új. A Force
Touch érintőpadhoz egységesen érzékeny, mindenütt egyformán jól
kattintható felületet lett fejlesztve. A felszíne alatti erősségérzékelők
a kifejtett nyomás mértékét is észlelik – ezzel új utak nyílnak a Mac
kezeléséhez. Az erős kattintások új lehetőségeket teremtenek. Az érintőpadot megérintve és nyomva tartva például pillanatok alatt előhívhatja
egy-egy szó meghatározását vagy a fájlok előnézetét.

Kijelző mérete

12"

Típusa

Retina IPS LED

Kijelző felbontása

2304 × 1440

Képarány

16:10

Pixel sűrűség

226 dpi

Videokártya típusa

Integrált, Intel HD Graphics 5300

Videokártya jellemzői

Kétkijelzős megjelenítés és videotükrözés: párhuzamosan támogatja a teljes natív felbontású
megjelenítést a beépített kijelzőn és az akár 3840
× 2160 képpontos felbontású megjelenítést egy
külső képernyőn, mindkettőt több millió színnel

Háttértároló
Merevlemez típusa

Flash

Merevlemez kapacitása

256 GB

Kapcsolat
Bluetooth

Bluetooth 4.0 vezeték nélküli technológia

Wi-Fi

802.11ac Wi‑Fi hálózatkezelés; kompatibilis az
IEEE 802.11a/b/g/n szabvánnyal

USB C port

 1. generációs USB 3.1 (akár 5 Gb/s)
 Natív DisplayPort 1.2 videokimenet
 VGA-kimenet USB C–VGA többportos adapterrel (az adapter külön vásárolható meg)
 HDMI-videokimenet USB C–digitális AV többportos adapterrel (az adapter külön vásárolható meg)

Multimédia
Kamera

480 px felbontású FaceTime-kamera

Mikrofon

Kettős mikrofon

Hangszóró

Sztereó hangszórók

Az új USB C port gyakorlatilag mindenre jó, amire csak szükség lehet.
Egyetlen portba sűrítve. A kisméretű, szimmetrikus csatlakozó tényleg
lenyűgöző: töltésre és gyors, USB 3-alapú adatátvitelre is alkalmas, sőt
videokimenetként is használható. Mérete pedig mindössze harmada
a megszokott USB-portokénak.

Fejhallgatóport

Apple iPhone távirányítós-mikrofonos fejhallgató
támogatása

Az új MacBook alapvetően csendes, hatékony működésre lett tervezve.
A mindössze 5 watt energiát fogyasztó, ötödik generációs Intel Core M
processzor az OS X Yosemite rendszerszintű optimalizálásának köszönhetően még energiatakarékosabb lett. A processzor és az OS X párosa
olyan keveset fogyaszt, hogy a számítógép működése alig fejleszt hőt.
Így nincs szükség ventilátorra a rendszer hűtéséhez, azaz a MacBook
hangtalanul dolgozik.

Üzemidő használat esetén Vezeték nélküli internethasználat akár 9 órán át

Akkumulátor
Akkumulátor típusa

Lítium-polimer, beépített

Akkumulátor teljesítménye 39,7 Wh
Készenléti idő

akár 30 nap

További tulajdonságok
Operációs rendszer

OS X Yosemite

Készülék mérete

280,5 × 196,5 × 3,5–13,1 mm

Készülék tömege

0,92 kg

