Laptopuripentru...iubitorii
deculoriexpresive
Produsele IT nu se vând exclusiv pentru caracteristicile lor tehnice, uneori conteazã ºi aspectul
exterior. Poate pãrea o exagerare, dar nu este, statisticile cu
vânzãri demonstreazã din plin
acest lucru.
Aºa stând lucrurile, marile companii îºi adapteazã oferta. ASUS
introduce pe piaþa autohtonã
noile laptopuri VivoBook S15
S532 ºi VivoBook 15 X512 în opþiuni coloristice fresh ºi expresive. Toate modelele beneficiazã
de ecrane NanoEdge, cu rame ultra-subþiri pe cele patru laturi.
Cadrul îngust a permis montarea
unui ecran mare într-o carcasã
mai micã, reducând în mod eficient amprenta laptopului pentru a fi un portabil cât mai compact. Preþurile seriei VivoBook
S15 (Punk Pink) pornesc de la
aproximativ 3800 lei (taxe inclusiv) pentru S532 cu ScreenPad
2.0, iar în cazul lui VivoBook 15
X512 (Peacock Blue ºi Coral
Crush) încep de la aproximativ
1899 lei (taxe inclusiv). Conform
producãtorilor, laptopurile VivoBook 15 X512 sunt disponibile în
culori deosebite, utilizatorii

putând opta pentru cea care le
exprimã cel mai bine personalitatea. Pe lângã exterioarele clasice Transparent Silver ºi Slate
Grey, noile modele pot fi Peacock Blue, schimbându-ºi tonul
de culoare în funcþie de modul în
care lumina cade pe suprafaþa
laptopului, sau Coral Crush, aleasã nuanþa anului 2019. Gama VivoBook S15 S532 include ºi configuraþii cu ASUS ScreenPad 2.0,
ecranul integrat în touchpad
care sporeºte eficienþa în multitasking. Susþinut de noua aplicaþie ScreenXpert, ScreenPad 2.0
are dimensiuni mai mari - de
5,65'' - oferind funcþii ºi beneficii
noi pentru ca utilizatorii sã poatã
lucra mult mai eficient. Designul
NanoEdge, cu ramã ultra-subþire
pe cele patru laturi, le oferã modelelor VivoBook 15 margini care
mãsoarã numai 5,7mm, rezultând rapoarte ecran/corp de
pânã la 88%. Panourile FullHD
oferã, de asemenea, o tehnologie de vizualizare la unghiuri
largi ºi o reproducere excepþionalã a culorilor pentru imagini
clare chiar ºi atunci când sunt
privite din poziþii extreme. Noile

notebook-uri dispun de tastaturã iluminatã de dimensiuni complete, ce este perfectã pentru lucrul în medii slab iluminate. Aceasta are o construcþie robustã
dintr-o singurã bucatã ºi o cursã
a tastelor de 1,4 mm pentru o
dactilografiere confortabilã. Balamaua ErgoLift oferã mai mult
confort în timpul perioadelor
lungi de utilizare. Designul ei
unic înclinã automat tastatura
atunci când laptopul este deschis, dând senzaþia familiarã a
unei tastaturi desktop. Tehnologia de reîncãrcare rapidã le permite utilizatorilor sã încarce bateria la 60% în numai 49 de minute. Tehnologia integratã ASUS
Battery Health Charging oferã siguranþã în timpul încãrcãrii,
având mãsuri de protecþie pentru a descreºte rata de dilatare în
timpul încãrcãrii, asigurând faptul cã bateria rãmâne în condiþii
bune.
Desigur, dincolo de nuanþe ºi
design, nu trebuiesc neglijate
caracteristicile. Atât portabilele
VivoBook S15 S532, cât ºi VivoBook 15 X512 au la bazã a 8-a
generaþie de procesoare Intel

Core i7 cu opþiuni grafice pânã la
NVIDIA GeForce MX230. Acestea
au stocare dualã ce poate fi configuratã în versiuni de pânã la
512GB SSD ºi 2TB HDD.
Modelele VivoBook pot include
opþional memoria Intel Optane,
care accelereazã în mod inteligent performanþa hard disk-ului,
îmbunãtãþind multitaskingul, reduce timpul de încãrcare a aplicaþiilor ºi durata iniþializãrii sistemului de operare. Alãturi de
acestea, conexiunile Wi-Fi 6
(802.11ac) dual-band furnizeazã
viteze de pânã la 867Mbps - de
ºase ori mai rapide decât
802.11n - pentru streaming video fãrã probleme ºi navigare
web fluidã. Opþiunile multiple de
conectivitate cuprind porturi
USB Type-C (USB-C), USB 3.1 Gen
1 Type-A ºi USB 2.0, ieºire HDMI
ºi un cititor microSD pentru o
compatibilitate extinsã cu perifericele curente, ecrane ºi proiectoare.
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