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Laptop Asus X512DABTS2020RL 512GB SSD
Cena

3 149,00 zł

Cena poprzednia

3 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

129295

Kod producenta

X512DA-BTS2020RL

Kod EAN

192876702703

Producent

ASUS

Przekątna ekranu

15,6''

Kolor dominujący

Srebrny

Pamięć RAM

8 GB

System operacyjny

Windows 10

Procesor

AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna

AMD Radeon Vega 8

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080

Pojemność dysku SSD

512 GB

Opis produktu
Układ graficzny Radeon RX Vega 8
Układ graficzny Radeon RX Vega 8 został stworzony do
współpracy z procesorem Ryzen 5. Takie połączenie sprawi, że
praca na Twoim laptopie będzie szybka i efektywna, jak nigdy
dotąd. Aż 512 jednostek cieniujących przy taktowaniu zegara
na poziomie nawet 1100 MHz sprawi, że zawsze możesz liczyć
na najwyższy komfort użytkowania. Laptopy wyposażone w
taką konfigurację to idealne urządzenia nie tylko do pracy
biurowej, ale również rozrywki.

AMD Ryzen 5
Poznaj wysokowydajny procesor AMD z rodziny Ryzen 5.
Pozwól sobie na najwyższy komfort pracy, dzięki inteligentnym
technologiom zastosowanym w jednostce AMD, które
automatycznie rezerwują niezbędne zasoby dla każdego z
oczekujących procesów. Zaawansowana architektura Zen, na
której oparto procesory Ryzen 5, pozwala na płynną pracę w
zaawansowanych aplikacjach, wygodne granie w topowe
produkcje, a także strumieniowanie wideo z popularnych
serwisów. Wysoka kultura pracy CPU sprawi, że nawet nie
usłyszysz pracującego komputera, a niskie zapotrzebowanie na
energię wpłynie pozytywnie na czas pracy na baterii.

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400MHz
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Jeszcze szybsza i nowocześniejsza pamięć RAM DDR4
przeniesie Cię w nowy wymiar prędkości działania. Korzystanie
z gier, programów i aplikacji będzie jeszcze bardziej
komfortowe. Pamięć DDR4 jest nie tylko szybsza, ale również
smuklejsza w budowie od swojej poprzedniczki i dlatego mieści
się nawet w najcieńszych obudowach urządzeń mobilnych.

Rozdzielczość FullHD 1920x1080
Ciesz się multimediami w wysokiej rozdzielczości! Ekran Full
HD zapewni rozrywkę na najwyższym poziomie. Oglądanie
filmów na laptopie, granie w gry i przeglądanie zdjęć staną się
jeszcze przyjemniejsze. Soczyste kolory i niesamowicie
realistyczne detale będą znacznie lepiej widoczne w tej
rozdzielczości.

Powłoka matowa
Odblaski i odbicia na ekranie mogą być bardzo uciążliwe. W
przypadku urządzeń stosowanych do pracy warto postawić na
matową powłokę. To rozwiązanie sprawia, że na ekranie widać
dokładnie to, co powinno być wyświetlane, a nie odbicia
światła i męczące wzrok refleksy. Matowa powłoka to standard
w urządzeniach biznesowych, ale sprawdzi się również w
przypadku użytkowników indywidualnych.

Złącze HDMI
Dzięki zastosowanemu złączu HDMI możesz podłączyć do
urządzenia telewizor lub dodatkowy monitor. Przeglądanie
zdjęć i multimediów na dużym ekranie będzie jeszcze bardziej
emocjonujące. Cyfrowy przekaz za pośrednictwem złącza HDMI
to gwarancja przesyłania danych w najwyższej jakości, bez
zakłóceń i opóźnień.

WiFi 802.11ac
Karta sieciowa Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z
Internetem. Możesz skorzystać z sieci udostępnianej przez
Twój domowy router lub z darmowych hot spotów Wi-Fi. W
wielu miejscach publicznych jak dworce, lotniska, galerie
handlowe czy kawiarnie udostępniane są darmowe sieci Wi-Fi.
Standard ten obecnie funkcjonuje w kilku wersjach. Poniżej
przedstawiono możliwe do uzyskania maksymalne prędkości:
Standard g - do 54 Mb/s
Standard n - do 300 Mb/s
Standard ac - do 1200 Mb/s

Windows 10
Windows 10 to synonim komfortu, wydajności i
funkcjonalności. W doskonale znanym Menu Start znajdziesz
wszystkie potrzebne aplikacje i programy. Nowa przeglądarka
Microsoft Edge sprawi, że korzystanie z Internetu stanie się
jeszcze bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Windows 10 to
system dla każdego – idealny w biznesie i dla użytkowników
indywidualnych. Liczne zabezpieczenia i wbudowane aplikacje
sprawiają, że komputer pracuje szybciej, sprawniej i
bezpieczniej. Windows 10 to także najnowszy pakiet DirectX
12, dzięki któremu grafika w grach komputerowych wygląda
jeszcze lepiej.

Producent
Procesor
Liczba rdzeni / wątków
Pamięć RAM (zainstalowana)
Typ pamięci RAM
Częstotliwość pamięci
Dysk SSD M.2 PCIe
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Asus
AMD Ryzen 5 3500U
4/8
8 GB
DDR4
2400 MHz
512 GB

Zintegrowany układ graficzny
Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Powłoka matrycy
Złącze HDMI
Porty

WiFi
Pojemność akumulatora
Czas pracy na baterii
System operacyjny
Klawiatura
Wymiary

Laptop Asus X512DA-BTS2020RL 512GB SSD
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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AMD Radeon RX Vega 8
15.6"
1920 x 1080 (Full HD)
Matowa
Pełnowymiarowe
1 x USB 3.0
1 x USB-C
2 x USB 2.0
802.11ac (gen. 5)
32 Wh
7h
Windows 10 Home
Pełnowymiarowa, wyspowa
1.99 x 35.7 x 23 cm

