
Zobacz więcej!

Windows Hello: Ty jesteś hasłem.

Cztery wąskie ramki 
ekranu NanoEdge

Kompaktowa 
konstrukcja

Innowacyjny 
zawias ErgoLift



Uwolnij swoją 
osobowość
Niezależnie od tego, czy użyjesz go do pracy, 
czy do rozrywki, ASUS VivoBook to kompaktowy 
laptop, który zapewnia Ci najlepsze wrażenia 
wizualne. Jego nowy ekran NanoEdge ze smukłymi 
ramkami ze wszystkich czterech stron posiada 
ultrasmukłą oprawkę mierzącą zaledwie 5,7 mm. 
Gwarantuje to niesamowity stosunek wielkości ekranu 
do obudowy. Ponadto zawias ErgoLift o nowatorskiej 
konstrukcji unosi nieco klawiaturę dla wyższego komfortu 
pisania. Co więcej jest on dostępny w różnych wariantach 
kolorystycznych, możesz zatem wybrać opcję pasującą 
do Twojego stylu.
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Nieograniczona immersja
VivoBook wychodzi poza przyjęte granice możliwości, inspirując Cię 
do przekraczania limitów. Nowa konstrukcja NanoEdge zastosowana 
ze wszystkich czterech stron sprawia, że ekran laptopa VivoBook 
jest niemalże bezramkowy i zapewnia użytkownikowi ogromną 
powierzchnię ekranową oraz ekstremalnie wciągające wrażenia 
wizualne podczas pracy i rozgrywki.

Ekran NanoEdge

87 %
stosunek wielkości 
ekranu do obudowy

5,7 mm
ultrawąska ramka

88 %
stosunek wielkości 
ekranu do obudowy

5,7 mm
ultrawąska ramka

VivoBook 14
X420/F420/R420/R459

VivoBook 15
A512/F512/R512/R564/X540

Ekran o bezramkowej konstrukcji NanoEdge 
ze wszystkich czterech stron
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Życie toczy się bardzo szybko, dlatego 
potrzebujesz laptopa, który nie będzie Cię 
spowalniał. VivoBook ma kompaktowe 
wymiary ułatwiające podróżowanie, a także 
jest niewiarygodnie lekki – możesz więc 
po prostu wsunąć go do swojej torby 
lub plecaka i ruszać w drogę!

Kompaktowe wymiary

VivoBook 14

322 mm

210 m
m

Czasem mniej 
oznacza więcej 

1,4 kg
  waga

1,6 kg
  waga

VivoBook 15

357,2 mm

230,4 m
m

VivoBook 15
A512/F512/R512/R564/X540

VivoBook 14
X420/F420/R420/R459
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Wyraź swój styl 
za pomocą koloru
VivoBook 15 jest dostępny w różnych wariantach wykończenia, co pozwala Ci dopasować 
laptopa do swojego stylu. Opcja Transparent Silver zapewnia elegancki i wyrafinowany 
wygląd, natomiast wariant Slate Grey oferuje nieco bardziej dyskretne wzornictwo. 
Możesz także wyznaczyć nowy trend, wybierając mieniący się w świetle wariant Peacock 
Blue, który zmienia kolor podczas oglądania pod różnym kątem.

Design

Transparent Silver Slate Grey Peacock Blue

| www.asus.pl 9| www.asus.pl8

Windows Hello: Ty jesteś hasłem.



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

ErgoLift

3°

135°

Lepsza pozycja 
do pisania

3° 2°VivoBook 15
A512/F512/R512/R564/X540

VivoBook 14
X420/F420/R420/R459
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Wydajność

Nie ma dla niego rzeczy 
niemożliwych
Sam jesteś kowalem swojego losu, a laptop VivoBook oferuje Ci wszystkie narzędzia, 
których potrzebujesz na swojej drodze życiowej. Mając do dyspozycji najnowszy 
procesor Intel® Core™ oraz kartę graficzną NVidia®, jesteś gotowy na nadchodzące 
wyzwania, niezależnie od tego, czy będzie to produktywna wielozadaniowość, obróbka 
multimediów, czy też okazjonalna rozgrywka. Dzięki zastosowaniu dwuzakresowej 
łączności bezprzewodowej w technologii Wi-Fi 5 (802.11ac) możesz cieszyć się 
superszybkim Internetem.

Maksymalnie

Intel® Core™
 i5*

Procesor 8 generacji

MX 250*

Maks. GPU NVIDIA®

 Maksymalnie

8 GB
 Pamięci DDR4

Windows 10 Home

* W najwyższej konfiguracji| www.asus.pl12 | www.asus.pl 13
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Czytnik linii papilarnych

Logowanie jednym 
dotknięciem z Windows Hello
Dostęp do Twojego laptopa ASUS VivoBook 14 nigdy nie był łatwiejszy i bezpieczniejszy. 
Dzięki zintegrowanemu w touchpadzie czujnikowi linii papilarnych* oraz funkcji Windows 
Hello nie musisz już wpisywać swojego hasła podczas każdego logowania – wystarczy 
teraz jedno dotknięcie palcem!

Fingerprint 
sensor

Windows 
Hello

* Zintegrowany czytnik linii papilarnych jest opcjonalny.| www.asus.pl14 | www.asus.pl 15
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Klawiatura

Idealnie pasuje 
do Twojego stylu
Pełnowymiarowa klawiatura* z podświetleniem klawiszy 
zainstalowana w laptopie VivoBook doskonale nadaje się 
do pracy w miejscach o słabym oświetleniu. Jej jednoczęściowa 
konstrukcja o wysokiej stabilności oraz niski skok klawiszy 
zapewniają Ci wysoki komfort podczas pisania – a ponadto 
idealny kąt do pracy dzięki zastosowaniu zawiasu ErgoLift.

* Podświetlona klawiatura jest opcjonalna.

1,3 mm
 skok klawiszy

1,4 mm
 skok klawiszy

podświetlana
klawiatura

VivoBook 15
A512/F512/R512/R564/X540

VivoBook 14
X420/F420/R420/R459
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Opcje połączeń

Połączenia do różnych 
zastosowań
VivoBook 14/15 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 w standardzie USB 2.0! 
Dostępne są też gniazda USB 3.1 i USB 2.0, wyjście HDMI, a także 
czytnik kart microSD. Możesz więc podłączyć wszystkie aktualnie 
posiadane urządzenia peryferyjne, wyświetlacze i projektory – 
łatwo i bez wysiłku.

* Jeśli nie określono inaczej, podane prędkości transferu danych przez USB-C™ zostały ustalone na bazie 
teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może być inna w praktycznym zastosowaniu.

HDMI
DC-jack

Audio jack
USB 3.1

USB 2.0
USB-C™ 3.1

MicroSD Card Reader

HDMI
DC-jack

Audio jack
USB-C™ 3.1

MicroSD Card Reader

USB 2.0
USB 2.0

USB 3.1

VivoBook 14
X420/F420/R420/R459

VivoBook 15
A512/F512/R512/R564/X540
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SonicMaster

Dźwięk

Pracuj w takcie 
inspirującego brzmienia
Funkcja ASUS SonicMaster to gwarancja najlepszych możliwych wrażeń dźwiękowych. 
Profesjonalnej klasy kodek zapewnia precyzyjne kodowanie i dekodowanie sygnału 
audio, podczas gdy wzmacniacze, większe głośniki oraz komory rezonansowe dokładnie 
dostosowane do charakterystyki Twojego urządzenia dostarczają bardzo mocny sygnał 
dźwiękowy i głębsze basy. Dodatkowe przetwarzanie sygnału pomaga idealnie dostroić 
sprzęt, filtrując hałas i poprawiając czystość, dzięki czemu otrzymujesz naprawdę 
wciągający dźwięk.

Tryb muzyki
Ten tryb wprowadza Cię w świat niezwykle realistycznego brzmienia, 

które dzięki niewielkim ulepszeniom pozwala usłyszeć to, co oryginalny 

producent, chciał zaprezentować.

Tryb �lmu

Aby zapewnić naprawdę wciągające doświadczenia kinowe, tryb ten 

wzmacnia bas i wysokie częstotliwości, aby zaprezentować Ci wszystkie 

efekty dźwiękowe w ich pełnej krasie. Nie uwierzysz, że nie siedzisz 

w kinowym fotelu! 

Tryb gier

Odpowiedni, gdy chcesz uwypuklić każdy pojedynczy dźwięk w grze: 

warkot silnika w wyścigach, czy realistycznie brzmiące eksplozje na polu 

bitwy. Z dodatkiem przestrzennych szczegółów trybu gry, będziesz móc 

cieszyć się światami w niewyobrażalny dotąd sposób. 

Tryb 
nagrywania / 

mowy

Źle skompresowane nagranie potrafi brzmieć fatalnie, z kiepskimi basami 

i niekształconymi wysokimi częstotliwościami. Tryb nagrywania zapewnia, 

że wszystkie Twoje nagrania są czyste i dobrze zbalansowane. 

Tryb manualny

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, możesz 

przejąć pełną kontrolę nad ustawieniami korektora graficznego 

ICEPower® i dostosować balans częstotliwości do własnego gustu 

(dostępne w wybranych modelach).
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Bateria

Produktywność 
przez cały dzień
VivoBook zapewni Ci dłuższy czas użytkowania 
dzięki zastosowaniu wysokiej jakości baterii 
litowo-polimerowej do korzystania praktycznie 
przez cały dzień. Zintegrowana technologia 
ASUS Battery Health Charging sprawia 
również, że ładowanie jest bezpieczniejsze, 
oferując środki służące zmniejszeniu szybkości 
rozprężenia akumulatora podczas ładowania, 
co pomaga zachować baterię w dobrym stanie.

Szybkie ładowanie

60 %
w 49 minut 

Maksymalnie

3 x
dłuższa żywotność baterii

ASUS VivoBook 14 ASUS VivoBook 15

SYSTEM Windows 10 Home Windows 10 Home

WYŚWIETLACZ

14” z podświetleniem LED, Full HD 
(1920 × 1080) 60Hz 45% NTSC, matowy 
o proporcjach 16:9, ekran IPS-level 
(opcjonalnie)

15,6” z podświetleniem LED, Full HD 
(1920 × 1080) 60Hz 45% NTSC, matowy 
o proporcjach 16:9, ekran IPS-level 
(opcjonalnie)

PROCESOR 

Intel® Core™ i5 - 8250U

Intel® Core™ i3 - 8130U

Intel® Core™ i3 - 7020U 

Intel® Core™ i5 - 8250U

Intel® Core™ i3 - 8130U

Intel® Core™ i3 - 7020U

Intel® Pentium® 4417U

KARTA GRAFICZNA Zintegrowana Intel UHD Graphics 620 Maksymalnie NVIDIA® GeForce® MX 250

PAMIĘĆ RAM 4 GB / 8 GB LPDDR3 2133 MHz SDRAM 4 GB DDR4 2133 MHz SDRAM (do 12 GB)

DYSK

SSD:

512 GB SATA 3.0 M.2

256 GB SATA 3.0 M.2

128 GB SATA 3.0 M.2 

SSD:

512 GB SATA 3.0 M.2

256 GB SATA 3.0 M.2

128 GB SATA 3.0 M.2 

KAMERA Kamera internetowa HD Kamera internetowa HD

KLAWIATURA Podświetlana (opcjonalnie) Podświetlana (opcjonalnie)

DŹWIĘK
Wbudowane głośniki stereo 2 W 
i mikrofon cyfrowy

ASUS SonicMaster Technology

POŁĄCZENIE 
SIECIOWE

Zintegrowana Wi-Fi 5 (802.11 ac (2x2))

Bluetooth® 4.2 

Zintegrowana Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Bluetooth® 4.1

INTERFEJSY

1 × wielofunkcyjne gniazdo audio

1 × Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

1 × USB 3.0

1 × USB 2.0

1 × HDMI

1 × Karta micro SD

1 × Skaner odsisków palców (opcjonalnie)

1 × wielofunkcyjne gniazdo audio

1 × Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

1 × USB 3.1

2 × USB 2.0

1 × HDMI

1 × Karta micro SD

BATERIA Polimerowa, 2 -komorowa 38 Whrs 2 -komorowa 32 Whrs

WYMIARY 322,4 × 210 × 17,7 mm (szer. × gł. × wys.) 357,2 × 230,4 × 19,9 mm (szer. × gł. × wys.)

WAGA 1,4 kg z baterią 1,7 kg z baterią
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więcej na stronie:

www.vivobook.pl
lub

www.asus.pl 
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