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ASUS VivoBook X712JA-BX350
i3-1005G1 8GB 512SSD DOS SKLEP
KOZIENICE RADOM 20 RAT PO
128,85 zł
Cena brutto

2 399,00 zł

Cena netto

1 950,41 zł

Cena poprzednia

2 599,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

X712JA-BX350

Kod EAN

4711081211624

Producent

ASUS

Opis produktu
Asus VivoBook 17
Zobacz więcej!
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ASUS VivoBook 17 posiada stosunek wielkości ekranu do obudowy na niesamowitym poziomie 85% zapewniając
wciągające efekty wizualne, podczas gdy zawias ErgoLift podnosi klawiaturę dla zapewnienia najwyższego komfortu
podczas pisania. W naszej konfiguracji VivoBook 17 jest napędzany procesorem Intel® Core™ i3 oraz oferuje dysk 512GB
SSD, co pomoże Ci zrealizować swoje zadania wygodnie i bez stresu.

Ekran NanoEdge

Nieograniczona Immersja
VivoBook 17 inspiruje cię do przekraczania granic. Nowa konstrukcja z wąską ramką zapewnia ogromną powierzchnię
ekranową dla ekstremalnie immersyjnych wrażeń wizualnych podczas pracy i rozrywki. Pomimo superwąskiej ramki
okalającej ekran, wciąż znalazło się wystarczające miejsce na zintegrowaną kamerę internetową o rozdzielczości HD, za
pomocą której możesz prowadzić czat wideo z rodziną i przyjaciółmi przebywającymi na drugim końcu świata.
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Kompaktowe wymiary

Czasem mniej oznacza więcej
Zastosowanie nowego ekranu o superwąskiej ramce umożliwiło zmniejszenie wymiarów obudowy do minimum,
zapewniając laptopowi VivoBook 17 konstrukcję o znacznie mniejszych gabarytach niż w poprzedzającym go modelu.
Zajmuje on mniej miejsca na Twoim biurku, uwalniając jednocześnie więcej przestrzeni dla Ciebie.
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Design

Stylowy i elegancki
Elegancki VivoBook 17 charakteryzuje się klasycznym wariantem wykończenia Transparent Silver, który zapewnia
wyrafinowany wygląd najwyższej klasy.
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ErgoLift

Pozwól się unieść
Pokrywa laptopa VivoBook 17 to wrota do świata produktywności i ogromnych możliwości. Zastosowany w nim precyzyjnie
zaprojektowany zawias ErgoLift charakteryzuje się wyjątkowo płynną, podwójną funkcjonalnością: bezpiecznie utrzymuje
pozycję ekranu pod dowolnym kątem nachylenia, a także lekko unosi klawiaturę, aby za każdym razem zapewniać Ci
idealną pozycję do pisania.
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Wydajność

Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych
Sam kształtujesz swoją przyszłość, a laptop VivoBook 17 oferuje Ci wszystkie narzędzia, których potrzebujesz na różnych
etapach życiowej podróży. Mając do dyspozycji najnowszy procesor Intel® Core™, zawsze jesteś gotowy(-a) na
nadchodzące wyzwania. Ponadto dzięki zintegrowaniu dwuzakresowego połączenia Wi-Fi w technologii 802.11ac cieszsz
się superszybkim Internetem z prędkością do 867 Mb/s.
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Klawiatura

Idealnie pasuje do Twojego stylu
Pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem klawiszy zainstalowana w laptopie VivoBook 17 doskonale nadaje się do
pracy w miejscach o słabym oświetleniu. Stabilna, jednoczęściowa konstrukcja z ergonomicznie ukształtowanymi
nasadkami klawiszy, 1,4-milimetrowym skokiem klawisza, a także funkcją podnoszenia zapewnianą przez zawias ErgoLift –
wszystko to razem gwarantuje Ci komfortowe wrażenia podczas pisania. Żywotność klawiszy wynosi ponad 10 milionów
wciśnięć – dlatego nigdy już nie musisz martwić się o ich trwałość!
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Połączenia

Połączenia do różnych zastosowań
VivoBook 17 jest wyposażony w najnowsze gniazdo USB Type-C™ (USB-C™) do podłączania dowolną stroną wtyczki, dzięki
czemu podłączanie urządzeń jest tak łatwe, jak tylko to możliwe. Złącze to umożliwia również transfery danych z
prędkością nawet 10 razy wyższą niż przez starsze połączenia USB 2.0! Dostępne są też gniazda USB 3.1 Gen 1 i USB 2.0,
wyjście HDMI, a także czytnik kart microSD. Możesz więc podłączyć wszystkie aktualnie posiadane urządzenia peryferyjne,
monitory i projektory – łatwo i bez wysiłku.
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Bateria

Produktywność przez cały dzień
VivoBook 17 zapewni Ci dłuższy czas użytkowania dzięki zastosowaniu wysokiej jakości baterii litowo-polimerowej do
korzystania praktycznie przez cały dzień. Zintegrowana technologia ASUS Battery Health Charging chroni baterię przed
przeładowaniem, co z kolei wydłuża jej żywotność i zmniejsza ryzyko uszkodzenia na skutek napęcznienia. Rozwiązanie to
sprawia więc, że bateria Twojego laptopa długo pozostanie w idealnym stanie.
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Dźwięk

Pracuj w takcie inspirującego brzmienia
Funkcja ASUS SonicMaster to połączenie sprzętu, oprogramowania oraz dostrojenia ustawień audio, której zadaniem jest
zagwarantowanie Ci najlepszych możliwych wrażeń dźwiękowych. Profesjonalnej klasy kodek zapewnia precyzyjne
kodowanie i dekodowanie sygnału audio, podczas gdy wzmacniacze, duże głośniki oraz komory rezonansowe, które są
dokładnie dostosowane do charakterystyki Twojego laptopa VivoBook 17, dostarczają bardzo mocny sygnał dźwiękowy i
głębsze basy. Dodatkowe przetwarzanie sygnału pomaga idealnie dostroić najdrobniejsze szczegóły, filtrując hałas i
poprawiając czystość dźwięku, dzięki czemu otrzymujesz naprawdę immersyjny dźwięk.
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SPECYFIKACJA

Produkt
Gwarancja
Procesor

Pamięć RAM

Ilość gniazd pamięci (ogółem /
wolne)
Dysk twardy

Wbudowany napęd
Ekran

ASUS VivoBook X712JA-BX350
2 lata w serwisie producenta
Intel® Core™ i3-1005G1 (2 rdzenie 4 wątki, 1.2 GHz do 3.4
GHz, 4 MB cache)
8 GB SO-DIMM DDR4 2400MHz (4 GB wlutowane)
(możliwość rozszerzenia do 12 GB)
1 / 0 przy 8 GB
1 / 0 przy 12 GB
512GB SSD M.2 PCI-e (Możliwość montażu dodatkowego
dysku SSD/HDD 2,5" SATAIII)
BRAK
17.3" 16:9 HD+ 1600 x 900 podświetlany diodami LED
matowy
Jasność: 200nitów.
NTSC: 60%.

Urządzenie wskazujące

Touchpad wielodotykowy

Typ baterii

2-komorowa, 32Wh, Li-Ion
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Karta graficzna
Dźwięk

Grafika UHD Intel®
Wbudowane głośniki stereo,
Wbudowany mikrofon,
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High
Definition Audio,
ASUS SonicMaster Technology

Łączność

Rodzaje wejść / wyjść

Dwuzakresowa karta 802.11ac,
Bluetooth
1 x USB 3.2 Gen 1 Typ C,
1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A,
2 x USB 2.0 Typ-A,
1 x HDMI 1.4,
1 x Wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonu,
1 x Czytnik kart pamięci

System operacyjny
Wymiary

BRAK
40.6 x 25.6 x 2.14 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga

2.3 kg z baterią

Kolor

Transparent Silver

Dodatkowe informacje

Dołączone akcesoria

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad,
Wydzielona klawiatura numeryczna,
Podświetlana klawiatura
Zasilacz i bateria w zestawie

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pamięć RAM: -- wybierz -- , Rozbudowa pamięci do 12GB (+ 100,00 zł )
Dodatkowy dysk SSD: -- wybierz -- , Dodatkowy dysk SSD 500GB (+ 260,00 zł ), Dodatkowy dysk SSD 1TB (+ 490,00 zł )
System operacyjny: -- wybierz -- , Windows 10 Home 64bit (+ 479,00 zł ), Windows 10 Pro 64bit (+ 639,00 zł )
Dodatkowy dysk HDD: -- wybierz -- , Dodatkowy dysk HDD 1000GB (+ 270,00 zł )
Napęd zewnętrzny USB: -- wybierz -- , NAGRYWARKA ASUS SDRW-08D2S-U LIT (+ 123,00 zł )
Rozszerzona gwarancja ASUS: -- wybierz -- , Rozszerzenie gwarancji do 3 lat (+ 89,00 zł ), Rozszerzenie gwarancji do 4 lat
(+ 246,00 zł ), Rozszerzenie gwarancji do 5 lat (+ 459,00 zł )
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