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ASUS ExpertBook B9 14" B9400CEAKC0475R i7-1185G7 16GB 512SSD
Win10Pro SKLEP KOZIENICE RADOM
Cena brutto

6 299,00 zł

Cena netto

5 121,14 zł

Cena poprzednia

7 298,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

24982

Kod producenta

B9400CEA-KC0475R

Kod EAN

4711081236702

Producent

ASUS

Opis produktu
Asus ExpertBook B9
Mistrz lekkości i mocy
Najlżejszy na świecie 14-calowy laptop do zastosowań biznesowych

wygenerowano w programie shopGold

Zarządzaj biznesowym światem z laptopem ASUS ExpertBook B9. Jego elegancka i precyzyjnie wykonana obudowa w
minimalistycznym stylu wyznacza nowe limity w zakresie lekkości i mobilności, jednocześnie zapewniając Ci niezrównaną
wytrzymałość. Laptop został stworzony pod kątem intensywnego podróżowania i oferuje niesamowicie długi czas pracy na
baterie. Opracowano go z zastosowaniem wielu najnowocześniejszych technologii dla zwiększenia Twojej produktywności
w drodze. Oferuje między innymi procesor Intel® Core™ vPro® 11. generacji, funkcję redukcji szumów wspomaganą
sztuczną inteligencją, obsługę dwóch dysków SSD w macierzy RAID, rozwiązanie ASUS NumberPad 2.0 oraz wbudowany
czujnik zbliżeniowy.

SMUKŁY I LEKKI

Lżejsza, mocniejsza i bardziej mobilna konstrukcja
Porównując do jego poprzednika, lekki jak piórko laptop ExpertBook B9 charakteryzuje się niższą masą na poziomie 880 g.
Zawdzięcza to wytrzymałej i lekkiej konstrukcji obudowy wykonanej ze stopu magnezowo-litowego. Zastosowanie w
laptopie ExpertBook B9 superwąskich ramek pozwoliło zintegrować 14-calowy ekran w 13-calowej obudowie, co przekłada
się na ekstremalnie kompaktowy kształt. Możesz wsunąć swojego ExpertBooka B9 do aktówki, aby towarzyszył Ci przez
cały czas podczas produktywnej pracy w biurze i poza nim.
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WYDAJNOŚĆ

Wykonaj pracę, bez wysiłku
Żadne zadanie nie jest zbyt trudne dla wyjątkowo kompaktowego ExpertBooka B9: pomoże Ci on wykonać pracę tak
szybko i wydajnie, jak tylko jest to możliwe. W maksymalnej wersji laptop jest napędzany procesorem Intel Core™ i7
vPro® 11. generacji oraz układem graficznym Iris Xe i superszybką kartą bezprzewodową Intel Wi-Fi 6. Takie komponenty
gwarantują szybkie i responsywne przetwarzanie danych, doskonałą łączność sieciową i wysoką wydajność grafiki – a
całości dopełniają opcje zarządzania klasy komercyjnej. Dysponuje także dwoma dyskami SSD* dla zapewnienia ogromnej
pojemności dyskowej do maksymalnie 2 x 2 TB oraz wyższej szybkości dostępu do danych. Obsługa technologii macierzy
RAID19 ulepsza odczyt danych i przyspiesza pracę dysków. ExpertBook B9 to także zatwierdzony laptop klasy Intel Evo,
dlatego masz pewność, że oferuje najlepszą możliwą moc obliczeniową, wydajność pracy oraz łączność.
*W obecnej konfiguracji na wyposażeniu tylko jeden dysk SSD 512GB
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BATERIA

Dłuższy czas działania, szybsze ładowanie baterii
ExpertBook B9 nigdy Cię nie zawiedzie w trakcie biznesowego dnia pracy czy też długodystansowego lotu samolotem.
Zapewnia on maks. 24 godziny czasu pracy baterii na pojedynczym naładowaniu dzięki zastosowaniu baterii o wysokiej
pojemności oraz energooszczędnej technologii Panel Self Refresh („zamrażania” obrazu). Dodatkowo technologia
szybkiego ładowania umożliwia doładowanie baterii do nawet 60% pojemności w ciągu zaledwie 39 minut, dzięki czemu
możesz błyskawicznie ponownie wyruszyć w drogę.
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GNIAZDA I/O

Bogaty zestaw połączeń bez żadnych kompromisów
Pomimo swojego smukłego profilu ExpertBook B9 posiada bardzo duży zestaw portów wejścia/wyjścia. Są to między
innymi: najnowocześniejszy port Thunderbolt™ 4, czyli uniwersalne złącze przewodowe następnej generacji oferujące
obsługę interfejsu USB 4 następnej generacji, transfery danych z szybkością 40 Gb/s, przesył obrazu 4K i szybkie
ładowanie. Laptop oferuje wyjścia USB typu A i HDMI, a także przewodową łączność sieciową z przekazywaniem adresu
MAC, co ułatwia zarządzanie urządzeniami. ExpertBook B9 obsługuje do trzech zewnętrznych wyświetlaczy 4K.
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WRAŻENIA UŻYTKOWNIKA

Maksymalny komfort wprowadzania danych
Zarówno korzystając z klawiatury, jaki i touchpada: pisanie i sterowanie kursorem w laptopie ExpertBook B9 jest bardzo
przyjemnym doświadczeniem dzięki całej gamie różnych funkcji i udoskonaleń, które zwiększają produktywność i komfort.

NumberPad
ASUS NumberPad to podświetlona diodami LED klawiatura numeryczna, która idealnie sprawdza się podczas wpisywania
wielu liczb. Po prostu stuknij ikonę NumberPada w prawej górnej części touchpada, aby go włączyć, a następnie stuknij
ikonę po lewej stronie w celu przełączenia pomiędzy dwoma ustawieniami jasności. Inteligentne oprogramowanie
umożliwia Ci sterowanie kursorem, nawet gdy NumberPad jest wyłączony.
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Podświetlana klawiatura
Za pomocą podświetlonej klawiatury możesz z łatwością pisać przy słabym oświetleniu, np. w kabinie samolotu.
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Klawiatura odporna na rozlanie cieczy
Wypadki się zdarzają, a ExpertBook B9 jest na nie przygotowany: zintegrowano w nim klawiaturę odporną na rozlanie
cieczy, która bez uszkodzenia poradzi sobie z maks. 66 cc cieczy. Po rozlaniu niewielkiej ilości płynu można więc szybko
go usunąć, a następnie wyczyścić i osuszyć klawiaturę.

Zawias Ergolift
B9 został zaprojektowany pod kątem zapewnienia bardziej wygodnego pisania i precyzyjnych reakcji. Za pomocą zawiasu
ErgoLift klawiatura automatycznie podnosi się do najbardziej komfortowej pozycji do pisania. Ponadto zastosowano
większe odstępy pomiędzy klawiszami oraz dłuższy czas skoku, co zapewnia bardzo responsywne i wyczuwalne reakcje i
zwiększa precyzję podczas pisania.
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Klawisze funkcyjne
Dla jeszcze większej wygody możesz skorzystać z klawiszy funkcyjnych do wykonywania zrzutów z ekranu, włączenia
kamery internetowej, czy też wejścia do aplikacji MyASUS.
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EKRAN

Niezrównane efekty wizualne
Bezramkowy ekran NanoEdge o przekątnej 14 cali zintegrowany w laptopie ExpertBook B9 to prawdziwe mistrzostwo w
technologii wyświetlaczy. Gwarantuje Ci on pełną immersję podczas oglądania i wrażenie ekranu rozciągającego się na
prawie całej powierzchni. Ponadto antyodblaskowa matryca redukuje niepożądane odblaski, zapewniając bardzo żywe
efekty wizualne również w silnie oświetlonym otoczeniu. Pozwala to zredukować przypadki bólu oczu nawet podczas
wielogodzinnego korzystania.

DŹWIĘK

System dźwiękowy następnej generacji z technologią redukcji szumów
Ze względu na coraz częstsze stosowanie pracy zdalnej i wideokonferencji zintegrowaliśmy technologię redukcji szumów
ASUS oraz wielokierunkowe mikrofony odbierające sygnały na dużą odległość, aby zagwarantować użytkownikom
najlepsze możliwe wrażenia. Technologia redukcji szumów ASUS wykorzystuje nauczanie maszynowe w celu
wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ludzkiego głosu i zredukowania hałasu otoczenia dla zapewnienia optymalnej
jakości rozmów konferencyjnych. Ponadto dzięki technologii inteligentnego wzmacniacza oraz głośnikom certyfikowanym
przez Harman-Kardon laptop ExpertBook B9 oferuje prawdziwy dźwięk wielokanałowy o jakości systemów kinowych.
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NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE

Asystentka Alexa ze zintegrowanym paskiem świetlnym
Alexa ułatwia Ci życie przez cały dzień, oferując bezdotykowe sterowanie. Poproś Alexę o zaplanowanie konferencji,
przeczytanie Twoich wiadomości e-mail, zaplanowanie trasy podróży, a nawet zorganizowanie transportu. Jest to bardziej
inteligentny i efektywny sposób realizacji swoich zadań. Dedykowany pasek świetlny zaświeca się, kiedy rozmawiasz z
Alexą. Po prostu zadaj jej pytanie, a Alexa natychmiast Ci odpowie.

wygenerowano w programie shopGold

OPROGRAMOWANIE

Płynna integracja komputera z telefonem
Funkcja Link to MyASUS umożliwia Ci płynne zintegrowanie laptopa ExpertBook B9 z Twoim telefonem komórkowym.
Możesz przesyłać pliki i adresy URL, otrzymywać powiadomienia typu pop-up, czytać i wysyłać wiadomości, odbierać i
wykonywać połączenia telefoniczne, a także korzystać z funkcji lustrzanej kopii ekranu – wszystko to za pomocą Twojego
laptopa ExpertBook B9.

Transfery Plików
Aby wysłać do komputera plik zapisany swoim telefonem, wystarczy jedno stuknięcie i zostanie on natychmiast
udostępniony. Możesz również w mgnieniu oka przesłać pliki ze swojego komputera do urządzenia mobilnego.

Transfery adresów URL
Wystarczy w tym celu stuknąć ikonę w swojej przeglądarce i kliknąć MyASUS. Link do strony internetowej, którą właśnie
oglądasz na komputerze, zostanie natychmiast wysłany do Twojego urządzenia mobilnego – gdzie będzie automatycznie
otwarty dla wygodnego użytkowania w podróży.
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Połączenia telefoniczne
Jeśli musisz zadzwonić do kogoś podczas pracy na swoim komputerze, możesz płynnie nawiązywać lub odbierać
połączenia telefoniczne za pośrednictwem komputera. Nie musisz do tego wyjmować swojego telefonu z torby czy
kieszeni!

Zdalny dostęp do plików
Jeśli natomiast pracujesz poza biurem, cieszysz się łatwym, zdalnym dostępem do plików roboczych przy użyciu swojego
urządzenia mobilnego – w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu i bez żadnego stresu.
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Funkcja Screen Mirroring
Kiedy pracujesz przy komputerze, podnoszenie swojego telefonu w celu sprawdzenia powiadomień lub odpowiedzi na
wiadomości jest uciążliwe. Dzięki funkcji Mirror (lustrzane odbicie) możesz wykonywać wszelkie czynności na swoim
telefonie przy komforcie użytkowania własnego komputera!

Rozszerzenie Ekranu
Jeśli preferujesz pracę w konfiguracji z dwoma ekranami,, wygodna funkcja Screen Extender (rozszerzenie ekranu) zamieni
Twoje urządzenie mobilne w praktyczne przedłużenie ekranu komputera. Możesz przenosić zdjęcia, filmy lub dokumenty
na swój telefon dla łatwiejszego porównywania danych.
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BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej
Dane są siłą napędową Twojego biznesu, dlatego komputery ASUS do zastosowań biznesowych oferują zaawansowane
funkcje ochrony – począwszy od fizycznych zabezpieczeń sprzętu, aż po ochronę tożsamości użytkownika.

SPECYFIKACJA

Produkt
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ASUS ExpertBook B9 B9400CEA-KC0475R

Gwarancja
Procesor

Pamięć RAM
Ilość gniazd pamięci (ogółem /
wolne)
Dysk twardy

Wbudowany napęd

3 lata w serwisie producenta
Intel® Core™ i7-1185G7 (4 rdzenie 8 wątków, 1.2 - 3.0
GHz do 4.8 GHz, 12 MB cache)
16GB LPDDR3 (pamięć wlutowana)
0/0

512GB SSD M.2 PCI-e (Możliwość montażu dodatkowego
dysku M.2 PCI-e)
BRAK

Ekran

14-calowy ekran z podświetleniem LED, IPS, Full HD (1920
x 1080), współczynnik proporcji 16:9, matryca
antyodblaskowa, jasność 400 nitów.
Grubość oprawki 4 mm, stosunek wielkości ekranu do
obudowy: 94%.
Szeroka paleta kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni
barwnej sRGB (NTSC: 72%).
Matryca klasy IPS z technologią szerokoekranową

Urządzenie wskazujące

TouchPad 127 x 65 mm.
Ze szklaną powłoką i zintegrowaną funkcją klawiatury
numerycznej, a także z inteligentną funkcją ignorowania
nadgarstka (palm-rejection).
Technologia Precision Touchpad (PTP) rozpoznaje
inteligentne gesty wykonywane przy użyciu maks. czterech
palców na raz

Typ baterii
Karta graficzna
Dźwięk

Łączność

Rodzaje wejść / wyjść

System operacyjny
Wymiary
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4-komorowa, 66Wh, Li-Ion
Intel® Iris® Xᵉ
Mikrofon typu array z obsługą rozpoznawania głosu w
usługach Cortana i Alexa.
2 zintegrowane głośniki stereo.
System audio certyfikowany przez Harman Kardon
Wi-Fi 6 802.11 b/g/n/ac/ax,
Bluetooth 5.2
2 x Thunderbolt™ 4 USB-C™ (DisplayPort oraz obsługa
technologii Power Delivery),
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A,
1 x HDMI 2.0b,
1 x RJ45 LAN przez gniazdo micro HDMI,
1 x gniazdo zamka Kensington®,
1 x gniazdo audio mini-jack typu combo
Windows 10 Professional 64 bit wersja polska
32 x 20.3 x 0.9~1.49 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga

1 kg z baterią

Kolor

Star Black

Dodatkowe informacje

Magenozowo-litowa pokrywa matrycy,
Magenzowo-aluminiowa obudowa,
NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej,
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad,
Podświetlana klawiatura,
Szyfrowanie TPM,
Kamera na podczerwień (IR) z obsługą Windows Hello,
Czytnik linii papilarnych

Dołączone akcesoria

Etui na laptopa,
Przejściówka microHDMI -> RJ45 (LAN)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Napęd zewnętrzny USB: -- wybierz -- , NAGRYWARKA ASUS SDRW-08D2S-U LIT (+ 123,00 zł )
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