Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Microsoft Surface Book2 i5/8/256 Commercial HMX-00014 - 13 cali
Cena :
7.799,00 zł
Dostępność : Na zamówienie

Microsoft Surface Book2 i5/8/256 Commercial HMX-00014 - 13 cali

Reklama:
Dla chorych z niewydolnością żylną lub tętniczą przychodnia naczyniowa z Gdańska-Wrzeszcza przy ulicy Partyzantów poleca konsultacje
medyczne, specjalistyczne badania USG naczyń żylnych i tętniczych, leczenie żylaków i leczenie choroby hemoroidalnej. Placówka
rekomendowana jest przez program Usuwanie żylaków Gdańsk na terenie Pomorza i całego kraju. Odpowiednia diagnoza to doskonały
punkt wyjścia do uzyskania poprawy zdrowia. W gdańskiej poradni flebologicznej dostępny jest system obliteracji zwany flebogrifem,
termoablacja radiowa, skleroterapia i zabiegi medycyny estetycznej.

Najwyższa wydajność
Ciesz się płynnym działaniem profesjonalnego oprogramowania przez cały dzień i szybko wykonuj zadania wymagające dużej
mocy obliczeniowej za pomocą urządzenia, które pozwala Ci pracować wydajniej
- Mając do dyspozycji czterordzeniowe procesory Intel Core i5 oraz i7 najnowszej generacji i do 16 GB pamięci RAM, możesz
pracować szybciej i wydajniej
- Szybkie przetwarzanie grafiki zapewniają najnowsze procesory graficzne NVIDIA GeForce - najlepsza wydajność graficzna
spośród wszystkich laptopów Surface
- Możesz zapomnieć o przewodzie zasilającym, gdy masz do dyspozycji baterię pozwalającą pracować nawet do 17 godzin
Największa wszechstronność
Urządzenie Surface Book 2 daje Ci zupełną swobodę tworzenia, ponieważ zostało opracowane tak, aby umożliwiać wygodną
pracę niezależnie od tego, co robisz
- Aby jak najlepiej wykonać dane zadanie, wybierz najbardziej odpowiedni z czterech różnych trybów (Laptop, Tablet, Studio i
Widok)
- Łączność ze wszystkimi urządzeniami zapewni zestaw gniazd obejmujący między innymi 2 porty USB 3.0, czytnik
pełnowymiarowych kart SD i dostępny po raz pierwszy w rodzinie produktów Surface port USB‑C
- Proces tworzenia może być jeszcze wygodniejszy, gdy wykorzystasz pióro Surface i pokrętło Surface Dial
Urzekający wygląd
Materiały premium zapewniają idealną równowagę tak, aby uzyskać niezrównaną wydajność w przypadku takiej wielkości
laptopa
- Poczuj różnicę dzięki materiałom klasy premium i pomysłowym udogodnieniom, takim jak na przykład zawias z dynamicznie
zmieniającym się punktem podparcia
- Dostrzegaj więcej dzięki odłączanemu wyświetlaczowi PixelSense o przekątnej 13,5”, którego niezwykle wyraźny obraz składa
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się z 6 milionów pikseli
- Doceń komfort i precyzję nowej myszy Surface Precision Mouse
Najlepsze rozwiązania Microsoft
Dzięki pełnej integracji sprzętu i oprogramowania firmy Microsoft otrzymujesz urządzenie perfekcyjnie wpasowujące się we
współczesne środowisko pracy
- Pracuj lepiej, korzystając z ulubionych aplikacji pakietu Microsoft Office
- Uprość czynności z zakresu zarządzania i chroń firmowe dane dzięki najnowszym funkcjom zabezpieczeń w systemie Windows
10
- Korzystaj z treści Windows Mixed Reality Ultra za pomocą specjalnych gogli wirtualnej rzeczywistości i czujnika ruchu

Model

Surface Book2

Rodzina procesora

Intel Core i5

Taktowanie procesora

2.6 GHz

Taktowanie (Boost)

3.5 GHz

Generacja procesora

Siódma

Obsługa ECC

Nie

Pozostałe informacje o procesorze

Intel Core i5-7300U

Przekątna ekranu

13,5''

Rozdzielczość

3000 x 2000

Powierzchnia matrycy

Brak danych

Technologia podświetlania

Diody LED

Typ matrycy

Brak danych

Ekran dotykowy

Tak

Model karty graficznej

Intel HD Graphics

Producent chipsetu

Intel

Zainstalowana pamięć RAM

8 GB

Rodzaj pamięci

LPDDR3

Częstotliwość szyny pamięci

1866 MHz

Typ dysku

SSD

Pojemność SSD

256 GB

Interfejs dysku SSD

PCI-Express

Napęd optyczny

Brak

Komunikacja

• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
• Bluetooth

Modem WWAN (3G) / LTE (4G)

Nie

Gniazda rozszerzeń

Nie

Dokowanie

Nie

Porty USB

• 2 x USB 3.0 Type-A
• 1 x USB 3.1 Type-C

Porty wideo

2 x Surface Connect

Czytnik kart pamięci

Tak

Pozostałe porty we/wy

1 x Audio (Słuchawki / Line-out)

Kamera internetowa

Tak

Materiał obudowy

Stop magnezu

Czytnik linii papilarnych

Nie

Czas pracy na baterii/bateriach

17 h

System operacyjny

Windows 10 Pro

Dodatkowe oprogramowanie

- Windows 10 Pro Creators Update 64-bit
- 30-dniowy okres próbny dla pakietu Office

Informacje o produkcie

Kolor

Srebrny

Wysokość

23 mm

Szerokość

312 mm

Głębokość

232 mm

Waga

1.53 kg

Pozostałe informacje

- Czujnik światła otoczenia
- Czujnik zbliżeniowy
- Przyspieszeniometr
- Żyroskop
- Magnetometr
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