APPLE IPAD MINI 4
32 GB

Típus

Táblagép

Rendszer
Internet elérés

Wi-Fi + Cellular

Operációs rendszer

iOS10

Processzor típusa

A8 második generációs chip, 64 bites architektúrával,
M8 mozgáskövető koprocesszorral

Belső tárhely

32 GB (a felhasználható tárhely ennél kevesebb)

Általános
Méret – tömeg

134,8 × 203,2 × 6,1 mm – 304 g

Akkumulátor típusa

19,1 Wh lítium-polimer

Üzemidő

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

Hihetetlenül könnyű. És legalább olyan vékony. Az iPad mini 4 bámulatosan vékony és ultrahordozható formája mindannak, amiért olyan
sokan szeretik az iPadet. Bárhonnan, bármikor felhívhatod FaceTime-on
az ismerőseidet, és dolgozhatsz is vele.

SIM kártya

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

Hang

Két hangszórós hangrendszer

Típus

LED-es háttérvilágítás, Multi-Touch

Az ereje messze túlnő a méretein. Az iPad mini 4-be az asztali számítógépekre jellemző, 64 bites architektúrájú A8 chip második generáció
ja került, amely a legnagyobb erőforrás-igényű alkalmazásokat is jól
kezeli. Legyen szó videoszerkesztésről, képnézegetésről vagy mindkettőről, az iPad egyenletesen, folyamatosan működik.

Méret – felbontás

7,9” – 1536 × 2048 px, 326 ppi képpontsűrűség

Egyéb

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

Két fergeteges kamera (és köztük egy iPad). Az iPad mini 4 iSight
kameráját korszerű optikával, jobb érzékelővel és az Apple saját tervezésű képi jelfeldolgozó egységével szereltük fel. Készíthetsz vele panorámaképeket, gyorsított, lassított és sorozatfelvételt; hasznos funkciói
között az időzítés is szerepel. Az elülső oldali FaceTime HD-kamerát
szintén újraterveztük. Finomabb érzékelőjének és nagyobb képpontjai
nak köszönhetően félhomályban is jobban működik. Az eredmény: a
videohívásoktól a szelfikig minden fényképed és videód bámulatosan
életteli lesz.
Megerősített adatvédelem. Ott van az ujjad hegyén. Az iPad mini 4
Touch ID technológiával alakítja tökéletes, elfelejthetetlen jelszóvá
az ujjlenyomatodat. Így egyetlen érintéssel feloldhatod a készülék
zárolását, és akkor is biztonságban tudhatod személyes adataidat, ha
másokkal közösen használod az iPadet. Biztonságosan vásárolhatsz az
iTunesban, az iBooksban és az App Store-ban is.
iOS 10 és iPad. Együtt többre képesek. Az iPad mini 4-en az iOS 10, a
világ legintuitívabb, legkorszerűbb és legbiztonságosabb mobil operációs rendszere fut. A rendszer továbbfejlesztett alkalmazásai és funkciói
– például a Slide Over, a Split View és a Kép a képben – egyszerűen
kezelhetők és hatékonyak, így az iOS 10-en még hatékonyabb a multitasking. Akár az üzeneteidre nézel rá e-mailezés közben, akár mec�csnézéssel egybekötve készítesz prezentációt, az iOS 10 révén minden
eddiginél többet hozhatsz ki az iPadből.
Appok az iPadre és a te igényeidre szabva. Az iPad mini 4 hatékony
beépített alkalmazásokkal könnyíti meg a mindennapi tevékenységeket
az internetezéstől az e‑mailezésen, a film- és fotószerkesztésen át egészen a beszámolók írásáig vagy az olvasásig. Az App Store-ban pedig
még több bámulatos appot találsz, amelyek nem egyszerűen iPhonealkalmazások kinagyított változatai, hanem kiaknázzák az iPad Retina
kijelzőjének előnyeit. Akár fotózol, játszol, utazol vagy a pénzügyeidet
intézed, mindenhez találsz olyan appot, ami segít, hogy még jobban
csináld.

Kijelző

Kapcsolat
Mobilhálózat

GSM/EDGE
CDMA EV-DO Rev. A és Rev. B
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
LTE 20 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

Helymeghatározás

Digitális iránytű
Fokozott pontosságú GPS (AGPS) és GLONASS
Mobilhálózatos
iBeacon mikroléptékű helymeghatározás

Előlapi
FaceTime HD-kamera

1,2 megapixeles fényképek, 720p felbontású HD-videofelvétel, HDR-fényképezés és -videofelvétel, hátsó
megvilágítású érzékelő, arcészlelés, sorozatfelvételek, FaceTime-videohívások Wi‑Fi és mobilhálózaton

Hátlapi
iSight kamera

8 megapixeles fényképek, ƒ/2,4-es fényrekesz,
hátsó megvilágítású érzékelő, öttagú objektív,
hibrid infravörösszűrő, automatikus élességállítás,
fókuszállítás koppintással, szabályozható expozíció,
nagy dinamikatartományú (HDR) fotók, arcészlelés,
panorámaképek (akár 43 megapixeles felbontásban),
sorozatfelvételek, időzítőfunkció, geocímkézés

Videofelvétel

1080p felbontású HD-videofelvétel, lassított videók
támogatása (720p felbontás 120 képkocka/másodperc sebességgel), Time-lapse videó képstabilizálással, videokép-stabilizálás, élességállítás koppintással
felvétel közben, arcészlelés, háromszoros videozoom, geocímkézés

Érzékelők

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

Alkalmazások
Az iOS 10 funkciói

AirDrop, AirPlay, Vezérlőközpont, Családi megosztás,
iCloud Drive, Multitasking, Értesítési központ, QuickType billentyűzet, Siri7, Spotlight kereső, Apple Music

Beépített alkalmazások Kamera, Fotók, Üzenetek, FaceTime, Mail, Zene,
Safari, Térképek, Naptár, iTunes Store, App Store,
Jegyzetek, Kontaktok, iBooks, Game Center, Emlékeztetők, Óra, Videók, Újságos, Photo Booth,
Podcastok
Ingyenes Apple-alkalmazások

Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand,
iTunes U, iPhone keresése, Barátok megkeresése,
Távvezérlő

Garancia

1 év

