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LAPTOP ASUS X555QGDM093T
Cena

1 999,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011814

Kod producenta

X555QG-DM093T

Kod EAN

4712900652031

Producent

ASUS

Opis produktu
Ergonomiczna klawiatura
W serii X zastosowano pełnowymiarową, jednoczęściową
klawiaturę chiclet, dzięki której pisanie jest jeszcze
wygodniejsze. Stabilność pisania zapewnia skok klawisza 1,8
mm oraz minimalne pływanie klawiszy.

Intuicyjny sygnał wejściowy ASUS Smart
Gesture
Technologia ASUS Smart Gesture wykorzystuje inteligentne
połączenie optymalizacji sprzętu i oprogramowania. Seria X
zapewnia precyzję sygnału wejściowego. Zaawansowane
metody produkcji ekranów dotykowych do smartfonów,
zaowocowały stworzeniem bardzo czułego panelu dotykowego,
który umożliwia powiększanie i pomniejszanie palcami oraz
łatwe przewijanie obrazów i stron internetowych.

Większy i bardziej inteligentny panel
dotykowy
Większe panele dotykowe (106 x 74 mm), które zastosowano
w serii X, posiadają funkcję ignorowania dotyku nadgarstka.
Dzięki tej funkcji panel odróżnia dotyk opuszka palca od
przypadkowego dotyku nadgarstka.

Nawet do kilku godzin użytkowania dzięki
technologii chłodzenia ASUS IceCool
Wykorzystanie technologii ASUS IceCool w serii X stworzyło
unikalną konstrukcję wewnętrzną, która zapobiega
niekomfortowemu nagrzewaniu się obudowy pod
nadgarstkami. Powierzchnia pod nadgarstkami utrzymuje
powierzchnię od 28°C do 35°C - znacznie niższą od
temperatury ciała. Ta wyjątkowa konstrukcja wewnętrzna
utrzymuje komponenty, które generują ciepło, z dala od ciała
użytkownika, a w połączeniu z wyjątkową wydajnością
chłodzenia przewodów cieplnych i otworów wentylacyjnych,
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zapewnia komfort nawet podczas długich godzin pracy.

Sonic Master - nowy wymiar dźwięku
SonicMaster jest mieszanką osprzętu, oprogramowania i
dostrajania, opracowana do tego, aby zapewnić najlepszy
dźwięk w notebooku. Ten profesjonalny kodek zapewnia lepszą
precyzję dźwięku, a zoptymalizowany wzmacniacz, większe
głośniki i komory rezonansowe, które zapewniają wspaniałą
jakość dźwięku i głębię basów. Dodatkowe przetwarzanie
sygnału pomaga dostroić sprzęt, przefiltrować szumy i
poprawić czystość, dzięki czemu w urządzeniu z serii X możesz
cieszyć się niezrównaną jakością dźwięku.

AudioWizard - Zoptymalizowanie dostrajanie
dźwięku
Za pomocą pięciu zaprogramowanych trybów AudioWizard
pomaga dostroić dźwięk, pozwalając tym samym uzyskać
krystaliczną jakość w każdym środowisku. Istnieje możliwość
wyboru ręcznego trybu strojenia, dzięki czemu zawsze masz
kontrolę nad dźwiękiem w twoim komputerze. Osobne tryby:
nagrywania, gier, mowy dostosowują idealne ustawienia do
danego żródła dźwięku, tak aby jakość była najwyższa.

Funkcjonalne i szybsze porty
Notebooki ASUS z serii X oferują szeroki wachlarz opcji
połączeń, które obejmują porty USB 3.0, HDMI i VGA, czytnik
kart SD/SDHC/SDXC 3-w-1 oraz inne, co zapewnia
kompatybilność z różnymi urządzeniami peryferyjnymi, a
technologia USB 3.0 zapewnia dziesięciokrotnie większą
prędkość transferu danych niż USB 2.0. Teraz możesz
przesyłać zdjęcia, muzykę, a nawet duże pliki wideo w
mgnieniu oka - przeniesienie 25 GB pliku Blu-ray trwa zaledwie
70 sekund.

Bateria polimerowa o przedłużonej
żywotności
Seria X została wyposażona w baterię litowo-polimerową, która
może przetrwać nawet 800 cykli ładowania - to 2,5 razy więcej
niż standardowa cylindryczna bateria litowo-jonowa. A
ponadto, bateria litowo-polimerowa zachowuje do 80%
pierwotnej pojemności ładowania nawet po setkach cykli
ładowania. Dlatego nie musisz martwić się spadającą
wydajnością baterii. Dzięki sprytnemu połączeniu optymalizacji
sprzętu i oprogramowania, bateria spełnia najwyższe wymogi
standardów bezpieczeństwa baterii i zapewnia optymalną
wydajność ładowania, która przedłuża jej żywotność.

Producent
System operacyjny
Wersja systemu operacyjnego
Wersja językowa
Procesor
Liczba rdzeni procesora
Pamięć podręczna CACHE
Ekran
Ekran dotykowy
Pamięć RAM
Dysk twardy
Dodatkowy dysk
Grafika
Pamięć karty graficznej
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Asus
Windows 10
Home Edition
polski
AMD® A-Series A10-9600P 2,4 - 3,3 GHz
4
2 MB
15,6'', 1920 x 1080 pikseli
nie
4 GB, DDR3 1600 MHz
1000 GB, SATA 5400 obr/min
nie
AMD® Radeon R5 M430
2 GB

Producent
Rodzaj napędu
Wbudowana kamera
Kamera 3D Intel RealSense
Karta dźwiękowa
Wbudowane głośniki
Wbudowany mikrofon
Komunikacja bezprzewodowa
Karta sieciowa
Modem
Czytnik kart pamięci
Wyjście HDMI
Wyjście VGA
Złącze USB 2.0
Złącze USB 3.0
Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)
Urządzenia wskazujące
Czytnik linii papilarnych
Podświetlana klawiatura
Wymiary
Waga

LAPTOP ASUS X555QG-DM093T
ZASILACZ SIECIOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Asus
Super Multi DVD+/-RW/RAM
tak 0,3 mln pikseli
nie
zintegrowana
2
tak
moduł Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n
10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
nie
SD
tak
tak
1
2
tak
TouchPad
nie
nie
382 x 26 x 256
2,3 kg

