
Asus
x502ca-xx075h

A vékony, 2 cm vastag és alig 1,86 kilogramm súlyú X502 noteszgép 
karcsú formája ellenére teljes körű funkcionalitást kínál, jól illesz-
kedve a modern, jól hordozható, intuitív számítástechnika dinamikus 
világához. Karcsú kivitele révén kényelmesen hordozható, ugyanak-
kor felső-kategóriás eleganciát és érzést sugároz.

SonicMater technológia és AudioWizard
Az élmény fokozása a legjobb noteszgépes hanggal
a nagyobb hangszórókat és zengő kamrákat, valamint kifinomult 
hangtuningot magában foglaló aSUS SonicMaster technológia a kiváló 
hardver és az optimalizált szoftver együttesével kínál nagyszerű hang-
zást. az exkluzív audioWizard segédprogrammal pedig még tovább 
javítható a hangok minősége, az egyéni ízléshez és preferenciákhoz 
igazítva a különféle helyzetekben.

Smart Gesture (intelligens gesztus) technológia
Új, lenyűgöző színvonal az érintéses vezérlés terén
az exkluzív aSUS Smart Gesture technológiával kiegészített x502 
noteszgépek touchpadje akár 74 százalékkal nagyobb, mint a verseny-
társaké. Ez garantáltan jobb többujjas érintéses bevitelt tesz lehetővé, 
a gesztusok gyorsabb és pontosabb észlelésével, valamint többféle 
mozdulat felismerésével. Nagyszerű Windows 8-as élmény, új mérföld-
kő az érintéses bevitel világában – élvezze Ön is!

IceCool technológia
Hűtött csuklótámasz a nagyobb kényelem érdekében
az aSUS Icecool technológiája testhőmérsékleten vagy az alatt tartja 
a csuklótámaszt. Ez növeli a felhasználó kényelmét, hiszen nincsenek 
kitéve a csuklói a hőnek, és a hosszabb gépelés is természetes és 
élvezetes marad.

Instant On (azonnali bekapcsolás), 2 másodperc alatt
Azonnali folytatás az okostelefonokhoz hasonló természetességgel
Élvezze a szó szerint azonnali, 2 másodperc alatti helyreállás finom-
ságát az aSUS Super hybrid Engine II technológiával, amely az x502 
noteszgépeket okostelefon-szerűvé, azonnal használhatóvá teszi.  
a készülék minden porcikája a gyors elérhetőségről szól. Energiata-
karékos felépítése révén akár két hétig is bírja a készenléti állapotot. 
automatikusan elmenti az adatokat, ha az akkumulátor töltöttsége 5% 
alá esik, vagyis az értékes tartalom mindig biztonságban és mindig 
kéznél van!

Típus Notebook

Processzor

Processzor típusa Intel® Pentium®

Processzor modell 2117U

Processzor órajel 1,8 Ghz

L2 cache mérete 2 MB

Memória

Memória mérete 4 GB

Memória típusa DDR3

Memória maximális sebessége 1600 Mhz

Memória foglalatok száma Nincs

Memória maximális mérete 4 GB

Kijelző

Kijelző mérete 15,6"

Kijelző felbontása 1366 × 768

3D kijelző Nem

Érintőképernyő Nem

Merevlemez

Merevlemez típusa hDD

Merevlemez kapacitása 500 GB

Merevlemez fordulatszáma 5400 rpm

Kapcsolat

adatátvitel Bluetooth
Wlan

csatlakozók VGa (D-sub) kimenet
hDMI kimenet
USB
Fülhallgató kimenet

Memóriakártya

Memóriakártya foglalat SD
MMc

Akkumulátor

akkumulátor cellaszáma 2

További tulajdonságok

USB csatlakozók száma 3

USB 2.0 csatlakozók száma 2

USB 3.0 csatlakozók száma 1

Numerikus billentyűzet Van

Optikai meghajtó Meghajtó nélkül

hangkártya Van

Kártyaolvasó Van

Súly 1,86 kg



Lenyűgöző képek, HD LED kijelző
Nem szükséges egy vagyont költeni, hogy kiváló teljesítményt kapjon. 
a Samsung Series 2 noteszgépek nagy teljesítményű Intel (R) core 
processzorokkal vannak felszerelve, így bármilyen munka gyorsan 
megy vele.

LED, matt felületű kijelző
a LED-es háttér-világítású kijelző világosabb, mint a hagyományos kijel-
ző, és kevesebb energiát is használ. a LED kijelző éles, tiszta képeket 
biztosít még a szabadban, vakító napsütésben, vagy a házon belül, erős 
lámpafénynél is.

Teljes körű port támogatás
a hDMI és VGa portokkal könnyedén csatlakozhatsz a modern televízi-
ókhoz és nagy méretű monitorokhoz, hogy a filmeket és a fényképeket 
megnövelt felületen nézhesd vissza.

sAmsung Ativbook2
NP270E5E-x01hU

Típus Notebook

Processzor

Processzor típusa Intel core i5

Processzor modell 3230M

Processzor órajel 2,6 Ghz

L2 cache mérete 3 MB

Memória

Memória mérete 8 GB

Memória típusa DDR3

Memória maximális sebessége 1600 Mhz

Memória foglalatok száma 2

Memória maximális mérete 8 GB

Kijelző

Kijelző mérete 15,6"

Kijelző felbontása 1366 × 768

Videokártya típusa Dedikált

Videokártya modell Nvidia GeForce 710M

Grafikus memória mérete 2 GB

3D kijelző Nem

Érintőképernyő Nem

Merevlemez

Merevlemez típusa hDD

Merevlemez kapacitása 750 GB

Merevlemez fordulatszáma 5400 rpm

Kapcsolat

adatátvitel Bluetooth
Wlan

csatlakozók VGa (D-sub) kimenet
hDMI kimenet
USB
Fülhallgató kimenet

Memóriakártya

Memóriakártya foglalat SD
MMc
Memory Stick
Memory Stick Pro

Akkumulátor

akkumulátor cellaszáma 6

További tulajdonságok

USB csatlakozók száma 3

USB 2.0 csatlakozók száma 3

Numerikus billentyűzet Van

Optikai meghajtó DVD Super Multi

hangkártya Van

Kártyaolvasó Van



Kevesebbet nyom. Többre képes.
Mindössze 18,95 mm-es vastagságával ez az eddigi legvékonyabb 
EliteBook. a hP EliteBook Folio 35,56 cm (14) képátlójú kijelzője 
biztosítja mindazt a mobilitást ami egy Ultrabook laptoptól elvárható. 
Legyen szó irodai vagy út közbeni munkáról, Ön könnyebb laptoppal 
és hatékonyabban dolgozhat. a beépített VGa, DisplayPort és Ethernet 
portoknak, valamint a három USB 3.0 portnak köszönhetően búcsút 
mondhat a csatlakozóadaptereknek és kiegészítőknek. csak kapja fel 
hP Elitebook Folio laptopját, és már indulhat is.

Fejlett kivitel.
a munka nem várhat: Flash cache technológiával vagy félvezető-alapú 
meghajtóval másodpercek alatt elindul a rendszer.
Videokonferencia, webes oktatóanyagok, internetes videók – kiváló 
hangminőségben. az SRS PRO hangrendszer közvetlenül a noteszgép-
ből, élesen és tisztán szólaltatja meg a hangokat.
a hP első Ultrabook laptopja, mely vállalati dokkolási képességekkel 
rendelkezik, így az irodában az USB-portok felhasználása nélkül csatla-
koztatható hozzá kijelző, billentyűzet, egér, további portok és nyomtató.

Hosszú üzemidejű akkumulátor.
Nem kell aggódni az újratöltés miatt munka közben. a legtöbb 
Ultrabookhoz hasonlóan az akkumulátor nem integrált, így cserélhető. 
Ráadásul könnyedén csatlakoztathat másodlagos akkumulátort, ezzel 
órákkal hosszabbítva meg az üzemidőt.

HP Elitbook
9470M h4P04Ea

Típus Ultrabook

Processzor

Processzor típusa Intel core i5

Processzor órajel 1,8 Ghz

L2 cache mérete 3 MB

Memória

Memória mérete 4 GB

Memória típusa DDR3

Memória maximális sebessége 1600 Mhz

Memória maximális mérete 8 GB

Kijelző

Kijelző mérete 14,1"

Kijelző felbontása 1366 × 768

3D kijelző Nem

Érintőképernyő Nem

Merevlemez

Merevlemez típusa SDD

Merevlemez kapacitása 180 GB

Kapcsolat

adatátvitel Bluetooth
Wifi

csatlakozók VGa (D-sub) kimenet
DisplayPort kimenet
USB
Fülhallgató kimenet
Mikrofon bemenet

Memóriakártya

Memóriakártya foglalat SD
MMc

Akkumulátor

akkumulátor cellaszáma 4

További tulajdonságok

Optikai meghajtó Meghajtó nélkül

hangkártya Van

Kártyaolvasó Van



HP 250
hOV33Ea

Típus Notebook

Processzor

Processzor típusa Intel core i3

Processzor órajel 2,3 Ghz

L2 cache mérete 3 MB

Memória

Memória mérete 4 GB

Memória típusa DDR3

Memória maximális sebessége 1600 Mhz

Memória maximális mérete 8 GB

Kijelző

Kijelző mérete 15,6"

Kijelző felbontása 1366 × 768

Videokártya típusa Integrált

Videokártya modell Intel hD

3D kijelző Nem

Érintőképernyő Nem

Merevlemez

Merevlemez típusa hDD

Merevlemez kapacitása 500 GB

Merevlemez fordulatszáma 5400 rpm

Kapcsolat

adatátvitel Bluetooth
Wifi
Wlan

csatlakozók VGa (D-sub) kimenet
hDMI kimenet
USB
Fülhallgató kimenet

Memóriakártya

Memóriakártya foglalat SD
MMc

Akkumulátor

akkumulátor cellaszáma 6

További tulajdonságok

Optikai meghajtó DVD+/–RW

hangkártya Van

Kártyaolvasó Van

Súly 2,45 kg

a sokat utazó üzleti felhasználók számára optimalizált, kiváló ár/érték 
arányú noteszgép megbízható választást jelent a számítástechnikai fel-
adatok elvégzéséhez. Tartós kialakításának köszönhetően képes lépést 
tartani a mobil használat igényeivel. az alapvető fontosságú beépített 
eszközök, a kényelmes csatlakoztathatóság és a hatékony feldolgozási 
teljesítmény révén hamarabb végezheti el feladatait, így termelékenyeb-
bé varázsolhatja munkaidejét. 

Mobil használatra tervezve
 a sokat utazó szakemberek hP 250 noteszgépét a tartós borítás védi 

meg a napi megpróbáltatásokkal szemben.
 a hP 250 noteszgépet magával viheti tárgyalásról tárgyalásra. 

a 39,6 cm-es (15,6") átmérőjű hD1 képernyő kiváló megjelenítést 
biztosít a hordozhatóság feláldozása nélkül.

Üzleti felhasználásra
 az Intel 2. generációs core i3 processzoraival könnyedén birkózhat 

meg a projektfeladataival.
 az Intel beépített grafikus vezérlőjével lenyűgöző látványt hozhat létre 

noteszgépe lelassítása nélkül



lEnovo tHinkCEntrE
M72E

Platformstabilitás 
a Thinkcentre M72e számítógép 15 havi platformstabilitást kínál a 
hosszú távú telepítéshez, hozzájárulva az átállási, képzési és tesztelési 
költségek csökkentéséhez. Ezek a modellek úgy vannak kialakítva, 
hogy az általános elérhetőség biztosítása után 15 hónapig ne legyen 
szükség tervezett hardvercserére, amely befolyásolná a gyárilag telepí-
tett szoftverképet.

Többmonitoros megjelenítés 
Két független megjelenítő eszköz támogatása a maximális hatékonyság 
érdekében. a nagyobb munkaterületnek – két monitorra kiterjesztett 
asztal – és az alkalmazások közötti egyszerűbb navigációnak köszön-
hetően csökken a hibaszázalék és javul a hatékonyság. a funkció hasz-
nálata opcionális diszkrét grafikus kártyát igényel.

Ipari szintű biztonság 
az M72e számítógépek biztonsági eszközei, köztük a client Security 
Solution, az ágazat élvonalába tartoznak. Lehetővé teszik a hardver-
jelszavak központi kezelését, a felhasználók figyelmeztetését a ház 
engedély nélküli felnyitása esetén, az USB- és SaTa-portok letiltását, 
az elveszett vagy ellopott számítógépek megkeresésének segítését, és 
számos további lehetőséget is kínálnak. További opcionális megoldás-
ként a Trusted computing Group (TcG) Opal SSc szabványú titkosítási 
technológiáján alapuló merevlemez-meghajtókkal felgyorsíthatja és 
biztonságosabbá teheti adattárolási és - átviteli lehetőségeit.

Kisebb energiaköltség 
a cisco® EnergyWise tanúsítványának köszönhetően az M72e vállalati 
szintű teljesítményfelügyeletet kínál. a Lenovo exkluzív technológiája, a 
Desktop Power Manager segítségével ellenőrzése alatt tarthatja a szá-
mítógépflotta energiafogyasztását.

Típus asztali Pc

Processzor

Processzor típusa Intel® Pentium®

Processzor modell G2020

Memória

Memória mérete 4 GB

Memória típusa DDR3

Memória foglalatok száma Nincs

Merevlemez

Merevlemez típusa hDD

Merevlemez kapacitása 500 GB

Kapcsolat

csatlakozók USB

További tulajdonságok

USB csatlakozók száma 2

USB 2.0 csatlakozók száma 2

hangkártya Van

Videokártya Intel hD Graphics 3000

Kártyaolvasó Van

Billentyűzet USB Billentyűzet

Egér Optikai egér



Jó a vállalkozásnak, és jó a szemnek.
Ez az elegáns külsejű, okos működésű szélesvásznú monitor élénk 
színű, nagy, (1366 × 768 képpontos) felbontású képet és 82%-os szín-
teret biztosít. Emellett vállalkozásbarát energiatakarékossági funkciókat 
és tartós értéket biztosít.

DEll lED monitor
        E1912h

Kijelző

Képernyőátmérő (látható méret) 18,5" (46,99 cm)

Képarány Szélesvásznú (16:9)

Panel típusa TN – Twisted Nematic  
(elcsavart nematikus szerkezet)

Optimális felbontás 1366 × 768 képpont 60 hz-en

Kontrasztarány 1000:1 (jellemző)

Fényerő 250 cd/m2 (jellemző)

Válaszidő 5 ms (jellemző)

Betekintési szög 160° (függőleges) / 170° (vízszintes)

Színek száma 16,7 millió szín

Képponttávolság 0,300 mm

Menü Konfigurálható képernyőmenü 
(OSD)

Állvány Döntés és beépített kábelszervező

VESa szabvány szerinti rögzítési 
lehetőség

Igen, 100 mm × 100 mm (a fali kar 
külön vásárolható meg)

csatlakoztathatóság VGa

Biztonság Biztonsági csatlakozó (a kábelzár 
nem tartozék)
Lopásgátló állványzár-csatlakozó (a 
panelhez)

Szín Megfelel a cIE 1976 (83%) és a cIE 
1931 (72%) előírásnak

Előre beállított megjelenítési terület 
(vízszintes × függőleges)

409,8 mm × 230,4 mm

Méretek állvánnyal  
(magasság × szélesség × mélység)

349,10 mm × 445,41 mm × 163,78 mm

Méretek állvány nélkül  
(magasság × szélesség × mélység)

266,05 mm × 445,41 mm × 52,30 mm

Tömeg (csak a panel – VESa szab-
vány szerinti rögzítéshez)

2,64 kg

Tömeg (csomagolással együtt) 3,94 kg


