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nazwa Apple iPad mini 4 Wi-Fi Cell 64GB Gold
MK752FD/A
cena brutto: 2569.00 zł
Opis
iPad mini 4 Tak wielki. Tak niewielki. Na oko mini. Naprawdę gigant. Nowy iPad mini 4 jest
wściekle wydajny i ma praktycznie nieograniczone możliwości. Daje Ci więc, w przenośni i dosłownie, rękę. Stał
się smuklejszy i lżejszy, a jednocześnie zyskał moc potrzebną, by zrealizować jeszcze więcej Twoich pomysłów.
Lekkość śmieszy. Smukłość tumani. Całość zaprasza. iPad mini 4 oferuje wszystko za co kochasz iPada w
niewiarygodnie smukłej i poręcznej konstrukcji. Możesz pracować, bawić się lub rozmawiać z przyjaciółmi przez
FaceTime — kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcesz. Wielki mocą. Sercem iPada mini 4 jest procesor A8 z
drugą generacją 64-bitowej architektury klasy komputerowej, który radzi sobie z najbardziej wymagającymi
aplikacjami. Montujesz film czy przeglądasz zdjęcia, albo jedno i drugie, a płynność pracy jest nieprzerwana.
Dwie doskonałe kamery. W przebraniu iPada. Kamera iSight w iPadzie mini 4 ma zaawansowany układ
optyczny, udoskonaloną matrycę oraz zaprojektowany przez Apple procesor ISP. A przy tym przydatne funkcje,
takie jak panorama, wideo poklatkowe i w zwolnionym tempie, tryb zdjęć seryjnych oraz samowyzwalacz.
Przednia kamera FaceTime HD też została przeprojektowana. Ma lepszą matrycę, większe piksele i działa jeszcze
lepiej nawet przy słabym oświetleniu. Efekt? Wszystkie Twoje zdjęcia i filmy, w tym wideorozmowy i selfie, są
doskonałej jakości. Zaawansowane zabezpieczenia. W palcu. Dzięki technologii Touch ID iPad mini 4 zmienia
Twój odcisk palca w hasło, którego nikt nie złamie, a Ty nie musisz pamiętać. Możesz odblokować urządzenie
jednym dotknięciem, a Twoje dane osobowe będą zawsze bezpieczne, nawet jeśli dzielisz się iPadem z kimś
innym. Touch ID umożliwia też bezpieczne zakupy w iTunes, iBooks i App Store. Szybka łączność
bezprzewodowa. iPad mini potrafi łączyć się z szybkimi sieciami Wi‑Fi i komórkowymi, pozwalając Ci pobierać
treści, przeglądać Internet i udostępniać dokumenty praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. A gdy w
pobliżu nie ma hotspotu Wi‑Fi, ale masz wersję Wi‑Fi + Cellular*, możesz korzystać z szybkich sieci
komórkowych, i to w różnych zakątkach globu. Karta Apple SIM pozwala szybko i łatwo wybierać plany
taryfowe u operatorów na terenie ponad 90 krajów i terytoriów. * Plan taryfowy na transmisję danych jest
sprzedawany oddzielnie. Sieć 4G LTE jest dostępna na wybranych rynkach oraz u wybranych operatorów.
Podane szybkości opierają się na przepustowości teoretycznej i będą się różnić w zależności od warunków
panujących w danym miejscu. Szczegółowe informacje o obsłudze technologii 4G LTE można uzyskać od
operatora oraz na stronie www.apple.com/ipad/LTE Z każdym dotknięciem robi większe wrażenie. iPad mini 4
działa pod kontrolą iOS 9 — najbardziej intuicyjnego, zaawansowanego i bezpiecznego mobilnego systemu
operacyjnego na świecie. iOS 9 działa jakby był stworzony dla iPada — bo tak właśnie jest. Ulepszone
wbudowane aplikacje i nowe funkcje iOS 9, takie jak Slide Over, Split View i Obraz w obrazie pozwalają zrobić
więcej. Sprytnie i intuicyjnie. Nieważne, czy sprawdzasz pocztę odpowiadając na ważną wiadomość, czy
tworzysz prezentację oglądając mecz — system iOS 9 usprawnia działanie iPada jak nigdy dotąd. Apki dla
iPada. Do wszystkiego, co zechcesz z nim zrobić. iPad mini 4 ma potężne wbudowane apki do załatwiania
codziennych spraw, takich jak surfowanie w sieci, sprawdzanie mejli, montowanie filmów, edycja zdjęć,
sporządzanie raportów i czytanie książek. A w App Store znajdziesz jeszcze więcej fantastycznych aplikacji
zaprojektowanych specjalnie z myślą o wyświetlaczu Retina (a nie tylko rozciągnięte wersje aplikacji na
iPhone'a). Fotografujesz, grasz w gry, podróżujesz, czy zarządzasz finansami — zawsze znajdziesz apkę, dzięki
której będziesz robić to jeszcze lepiej. Informacje podstawowe
System operacyjny
(zainstalowany) iOS 9
Parametry wyświetlacza
Przekątna ekranu 7,9 cali
Rozdzielczość ekranu 2048 x 1536 pikseli
Technologia podświetlenia LED
Wyświetlacz
dotykowy Tak
Pamięć
Wbudowana pamięć 64 GB
Czytnik kart pamięci Nie
Procesor
Kod procesora A8
Interfejsy / Komunikacja
Łączność i transmisja danych
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
HSPA
HSPA+
DC-HSDPA
GSM
EDGE
LTE
UMTS
Bluetooth 4.2
Wbudowany modem 3G/4G Tak
Złącza zew.
Złącze Lightning
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1 x 3,5 mm Jack (słuchawkowe)
Dodatkowe funkcje
Funkcja telefonu komórkowego Nie
Wbudowany aparat cyfrowy Tak
Efektywna liczba pikseli 8 mln pikseli
Wbudowany
odbiornik GPS Nie
Pozostałe informacje
Wersja językowa menu Multi-language
Typ
zasilania akumulator litowo-polimerowy
W zestawie kabel zasilający USB
Kolor Gold
Szerokość 134,8 mm
Wysokość 203,2 mm
Głębokość 6,1 mm
Masa netto 304
g
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