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ASUS ZenBook 14 UX425EA-BM063T
i5-1135G7 16GB 512SSD Win10
SKLEP KOZIENICE RADOM
Cena brutto

4 299,00 zł

Cena netto

3 495,12 zł

Cena poprzednia

4 499,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

UX425EA-BM063T

Kod EAN

4718017910125

Producent

ASUS

Opis produktu
Asus ZenBook 14
Ponadczasowe piękno, wygodna mobilność
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Nowy i piękny ZenBook 14 jest teraz jeszcze bardziej mobilny niż kiedykolwiek wcześniej. Jest on smuklejszy, lżejszy i
niewiarygodnie kompaktowy, a mimo tego dysponuje złączami HDMI, Thunderbolt™ 4 USB-C®, USB Type-A oraz
czytnikiem kart microSD dla zagwarantowania doskonałej wszechstronności zastosowań. ZenBook 14 został opracowany
pod kątem zapewnienia wysokiej mocy obliczeniowej i będzie idealnym wyborem, jeśli potrzebujesz wygodnego
komputera do aktywnego stylu życia.

Mobilność

Podróżuj z lekkim bagażem, podróżuj inteligentnie
Wykonany w całości z metalu, ZenBook 14 jest kompaktowy, smukły i ultralekki – co czyni z niego idealnego towarzysza
podróży. Ponadto jest to najsmuklejszy na świecie laptop 14-calowy wyposażony w kompletny zestaw gniazd
wejścia/wyjścia1 – w tym gniazda HDMI i USB Type-A – dzięki czemu możesz cieszyć się wszechstronnymi opcjami
połączeń, gdziekolwiek jesteś.
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Bateria

Nie masz ładowarki? Nie ma problemu!
Laptop ZenBook 14 oferuje niesamowite 15 godzin czasu pracy baterii, dlatego podróżowanie bez ładowarki nie stanowi
żadnego problemu. Kiedy w końcu nadejdzie czas na doładowanie, funkcja szybkiego ładowania umożliwi Ci naładowanie
baterii do poziomu 60% w ciągu zaledwie 40 minut, aby błyskawicznie ponownie ruszyć w drogę.
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Design

Twój towarzysz życia
Korzystając z eleganckiego i lekkiego laptopa ZenBook 14, bez wysiłku wykonasz zadania w drodze i podróży. Dzięki
niewielkim rozmiarom i dużym możliwościom będzie to Twój ulubiony komputer do produktywnej i kreatywnej pracy,
niezależnie od tego, czy skorzystasz z niego wewnątrz pomieszczeń, czy też na zewnątrz, do pracy, czy do rozrywki,
samemu, czy też do wspólnej pracy z innymi.
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Kolory

Pine Grey
Pine Grey to błyszczący kolor o spokojnym i relaksującym charakterze. Emanuje on profesjonalizmem i inteligencją, a
ponadto zastosowano w nim specjalną, przesuniętą wersję charakterystycznego dla laptopów ZenBook ikonicznego
wykończenia z koncentrycznymi kręgami.
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Ekran

Energooszczędny ekran z jasnym, ostrym obrazem
ZenBook 14 jest wyposażony w ekran ze smukłymi ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron. Ekran NanoEdge
wyświetla jasny i ostry obraz, a dzięki kompaktowym oprawkom uzyskano 90% stosunek wielkości ekranu do obudowy dla
jeszcze większej immersji podczas oglądania.
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Połączenia

Podłączaj szybciej i w dowolnym miejscu
ZenBook 14 na nowo wyznacza granice możliwości ultrasmukłych laptopów, zapewniając Ci kompletny zestaw gniazd
wejścia/wyjścia, w tym pełnowymiarowe gniazda HDMI i USB Type-A. Dysponujesz również mocą złącza Thunderbolt™ 4
dzięki zintegrowaniu dwóch gniazd Thunderbolt™ 4 USB-C® z obsługą szybkiego ładowania, zewnętrznych monitorów 4K
UHD oraz transferów danych z prędkością do 40 Gb/s. Do wygodnych transferów danych z urządzeń mobilnych możesz
również skorzystać z czytnika kart microSD.

Redukcja szumów

Najnowsza technologia redukcji szumów w dźwięku wspomagana SI
Ze względu na coraz częstsze stosowanie pracy zdalnej i wideokonferencji zintegrowaliśmy wspomaganą sztuczną
inteligencją technologię redukcji szumów ASUS, aby zagwarantować użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia. Dźwięk z
opracowaną przez ASUS funkcją redukcji szumów wykorzystuje technologię nauczania maszynowego do izolowania
niepożądanych szumów z ludzkiego głosu. Funkcja ClearVoice Mic w aplikacji MyASUS filtruje dźwięki z otoczenia i
normalizuje wszystkie głosy w trybie wielu prezenterów znajdujących się w różnych pozycjach celem zapewnienia
optymalnej jakości grupowych rozmów konferencyjnych. Funkcja ClearVoice Speaker filtruje wszelkie hałasy z otoczenia
poza samym ludzkim głosem, aby zagwarantować, że usłyszysz wszystko, co mówią inni. Wypróbuj naszą demonstrację i
przekonaj się, jak niesamowitą różnicę w różnych środowiskach może zapewnić opracowana przez ASUS technologia
redukcji szumów ze wspomaganiem SI.
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WRAŻENIA UŻYTKOWNIKA

Zaprojektowany dla najwyższego komfortu użytkowania
ZenBook 14 jest wyposażony w klawiaturę o nowej, ergonomicznej konstrukcji „od krawędzi do krawędzi”. Pozwoliło to
zwiększyć rozmiary klawiatury dla zapewnienia wyższego komfortu pisania. Dodatkowo świetnie wygląda! Do łatwego
wprowadzania danych dostępne jest rozwiązanie ASUS NumberPad 2.0, które zapewnia zintegrowaną w touchpadzie
pełnowymiarową klawiaturę numeryczną podświetloną diodami LED. Kamera internetowa na podczerwień (IR) w laptopie
ZenBook 14 umożliwia szybkie i łatwe logowanie poprzez rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem funkcji Windows Hello.
Funkcjonuje to nawet w warunkach słabego oświetlenia, dlatego nie musisz już wpisywać hasła.

NUMBERPAD
ZenBook 14 jest oferowany wraz z nowatorską funkcją ASUS NumberPad 2.0, touchpadem o podwójnej funkcjonalności ze
zintegrowaną klawiaturą numeryczną podświetlaną diodami LED. Nawet kiedy NumberPad jest włączony, inteligentne
oprogramowanie touchpada pozwala Ci nadal wykorzystywać go do sterowania kursorem.

KLAWIATURA „OD KRAWĘDZI DO KRAWĘDZI”
W laptopie ZenBook 14 po raz pierwszy zastosowano nową konstrukcję klawiatury „od krawędzi do krawędzi”. Zapewnia
ona miejsce dla całego rzędu nowych dodatkowych klawiszy funkcyjnych po prawej stronie klawiatury, zwiększając
produktywność użytkownika.
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KLAWISZE FUNKCYJNE
Dla jeszcze większej wygody masz możliwość wykonywania zrzutów z ekranu, zablokowania kamery internetowej, a
ponadto masz dostęp do aplikacji MyASUS za pośrednictwem klawiszy funkcyjnych.
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KAMERA NA PODCZERWIEŃ
Korzystając z laptopa ZenBook 14 wraz z Windows Hello, Twoja twarz jest Twoim hasłem! Przednia kamera na
podczerwień (IR) rozpoznaje Twoją twarz w ciągu kilku sekund i umożliwia Ci natychmiastowe i bezpieczne logowanie.

ERGOLIFT

Precyzyjnie zaprojektowany zawias ErgoLift
ZenBook 14 posiada precyzyjnie zaprojektowany zawias ErgoLift, który po otwarciu pokrywy automatycznie lekko unosi
tylną część laptopa, zapewniając optymalny kąt ustawienia klawiatury do wygodnego pisania. Czynność ta dodatkowo
podnosi obudowę dla zapewnienia zoptymalizowanego chłodzenia i lepszej jakości dźwięku.
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Wydajność

Więcej mocy do korzystania w drodze
Dzięki zastosowaniu w ZenBooku 14 najnowszego procesora Intel® Core™ 11. generacji bez problemu poradzi on sobie z
wielozadaniowością, pracą produktywną oraz rozrywką, a wydajny CPU uzupełnia nowy zintegrowany procesor graficzny
Intel Iris® Xe10, co gwarantuje superpłynną pracę systemu. ZenBook 14 jest również wyposażony w ultraszybkie dyski
SSD PCIe® 3.0 x2 oraz najnowszą kartę łączności bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6 klasy Gig+ (802.11ax), dzięki czemu
oferuje doskonałą wydajność do wszelkich możliwych zastosowań.

Dźwięk

Certyfikowana jakość dźwięku
System audio laptopa ZenBook 14 jest certyfikowany przez specjalistów z firmy Harman Kardon dla zagwarantowania
immersyjnego, kryształowo czystego dźwięku w komunikacji głosowej lub rozrywce
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Wytrzymałość klasy wojskowej

Można na nim polegać

ZenBook 14 jest testowany pod kątem zgodności z niesamowicie wymagającym standardem niezawodności i
wytrzymałości MIL-STD-810G stosowanym przez armię. Są to między innymi testy upadków włączonego komputera, jak
również testy pracy na ekstremalnych wysokościach i w ekstremalnych temperaturach. ZenBook 14 z powodzeniem
zaliczył również wewnętrzne testy ASUS, które przewyższają standardy branżowe.
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SPECYFIKACJA

Produkt
Gwarancja
Procesor

Pamięć RAM
Ilość gniazd pamięci (ogółem /
wolne)
Dysk twardy
Wbudowany napęd
Ekran
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ASUS ZenBook 14 UX425EA-BM063T
2 lata w serwisie producenta
Intel® Core™ i5-1135G7 (4 rdzenie 8 wątków, 2.4 GHz do
4.2 GHz, 8 MB cache)
16 GB LPDDR4X 4266 MHz (pamięć wlutowana)
0/0

512GB SSD M.2 PCI-e
BRAK
14-calowy Full HD (1920 x 1080), współczynnik proporcji
16:9, matryca antyodblaskowa, 300 nitów jasności.
Ekran NanoEdge bezramkowy z czterech stron, z 90%

stosunkiem wielkości ekranu do obudowy.
Wąskie ramki boczne o szer. 2,5 mm oraz dolna ramka o
szer. 10,9 mm.
Matryca klasy IPS z technologią szerokoekranową.
Pokrycie przestrzeni barw sRGB: 100%.
Urządzenie wskazujące

Touchpad / NumberPad Ze szklaną powłoką oraz
inteligentną funkcją ignorowania nadgarstka (palmrejection).
Technologia Precision Touchpad (PTP) rozpoznaje
inteligentne gesty wykonywane przy użyciu maks. czterech
palców jednocześnie.
Należy pamiętać, że rozwiązanie NumberPad we
wszystkich wersjach funkcjonuje wyłącznie w systemie
operacyjnym Microsoft Windows.

Typ baterii

Do 15 godzin czasu działania baterii. Bateria litowo-jonowa
z 4 ogniwami, 67 Wh. Zasilacz 65 W. Typ wtyczki: Type C®

Karta graficzna
Dźwięk

Intel® Iris® Xe Graphics
System dźwiękowy stereo ASUS SonicMaster z dźwiękiem
wielokanałowym; inteligentny wzmacniacz do
maksymalnej wydajności systemu dźwiękowego.
Mikrofon typu array z obsługą rozpoznawania głosu w
usługach Cortana i Alexa.
System audio certyfikowany przez Harman Kardon

Łączność

Dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 802.11 ax (2x2),
Bluetooth® 5.0

Rodzaje wejść / wyjść

2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (maks. 40 Gb/s),
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (maks. 5 Gb/s),
1 x standardowe gniazdo HDMI,
1 x czytnik kart microSD

System operacyjny
Wymiary

31.9 x 20.8 x 1.39 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga

1.17 kg z baterią

Kolor

Pine Grey

Dodatkowe informacje

Dołączone akcesoria
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Windows 10 Home 64 bit wersja polska

Aluminiowa pokrywa matrycy,
Aluminiowa obudowa,
NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej,
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad,
Podświetlana klawiatura,
Szyfrowanie TPM,
Kamera na podczerwień (IR) 3D HD z obsługą Windows
Hello
Zasilacz i bateria w zestawie,
Etui na laptopa,
Przejściówka USB - RJ45,
Przejściówka USB-C - audio jack

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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
(+ 269,00 zł ), Rozszerzenie gwarancji do 5 lat (+ 449,00 zł )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

