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Wyraź swoją osobowość
Jeśli istnieje jakiś laptop, który idealnie pasuje do Twojego stylu, na pewno jest to jeden 
z najnowszej linii laptopów ASUS VivoBook S. 
 
Laptopy te wniosą nieco więcej charakteru do Twojego aktywnego stylu życia, oferując 
nowe, odważne wzornictwo, bardzo lekką konstrukcję, wybór kilku różnych struktur 
wykończenia, wyjątkowe warianty kolorystyczne, a także nowatorski ekran NanoEdge 
z trzema wąskimi ramkami i zawiasem ErgoLift. 
 
Kategoria laptopów VivoBook S to doskonałe połączenie wydajności, stylu i komfortu, 
dzięki czemu na pewno uda Ci się wykonać swoje zadania z każdego miejsca. 
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Odważ się na coś innego
Jeśli chodzi o wygląd, najnowsza linia laptopów VivoBook S nie idzie w ślady 
konwencjonalnych laptopów o nudnej, tradycyjnej kolorystyce. Modele te są dostępne 
w bardzo intensywnych odcieniach, które pozwolą Ci wyrazić swoją osobowość. 

VivoBook S14/15 łączy ze sobą jaskrawe i intensywne kolory z bardziej subtelnymi, 
występuje w pięciu ekscytujących kolorach, dzięki czemu możesz wybrać taki kolor, 
który najlepiej zaprezentuje światu Twój charakter. 

VivoBook S13 jest dostępny w trzech wspaniałych wersjach kolorystycznych. 
Niezależnie od Twojego stylu i osobowości, na pewno wybierzesz coś dla siebie.

Procesor Intel® Core™ i7.
Dowiedz się więcej na: www.vivobook.pl | www.asus.pl4



3.5°

135°

Pozwól się unieść
Pokrywa laptopa VivoBook S to wrota do świata produktywności i ogromnych możliwości. 
Zastosowany w nim precyzyjnie zaprojektowany zawias ErgoLift charakteryzuje się 
wyjątkowo płynną pracą i podwójną funkcjonalnością: bezpiecznie utrzymuje pozycję 
ekranu pod dowolnym kątem nachylenia, a także lekko unosi klawiaturę pod kątem 
2,5° w VivoBook S13 oraz 3,5° w VivoBook S14/15, aby za każdym razem zapewniać 
Ci idealną pozycję do pisania. ErgoLift zwiększa również wydajność chłodzenia 
i zapewnia stabilną pracę przy komputerze.

• Lepsza pozycja do pisania
• Zoptymalizowany układ chłodzenia
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VivoBook S14

VivoBook S15

VivoBook S13

17,9 mm
  smukły

Mobilność wszędzie tam, 
gdzie poniesie Cię życie
Życie toczy się bardzo szybko, dlatego potrzebujesz laptopa, który dotrzyma Ci kroku. 
Korzystając z VivoBooka S, możesz jednego dnia pracować w kawiarni, a kolejnego dnia 
prowadzić seminarium internetowe dla swoich studentów – ten dynamiczny laptop na 
pewno nie ograniczy Twojego aktywnego stylu. Nowy ekran NanoEdge jest praktycznie 
pozbawiony ramki co pomogło zredukować wymiary laptopa do minimum. Model S13 
jest zaskakująco kompaktowy i lekki. Jego obudowa jest tylko nieco większa od laptopa 
11-calowego, co gwarantuje Ci maksymalną możliwą mobilność.

18 mm
  smukły

18 mm
  smukły

1,2 kg
   lekki

1,4 kg
   lekki

1,8 kg
   lekki
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Dowiedz się więcej na: www.zenbook.pl 

VivoBook S14

VivoBook S15

VivoBook S13

89 %
Stosunek wielkości 
ekranu do obudowy

4,3 mm
wąska ramka

Zobacz więcej, zrób więcej
Najnowsza wersja NanoEdge oferuje teraz jeszcze węższe ramki z trzech stron: u góry 
oraz po bokach wyświetlacza. Takie rozwiązanie zapewnia rewelacyjny stosunek wielkości 
ekranu do obudowy, co zapewnia niesamowite wrażenia wizualne w jeszcze bardziej 
kompaktowej konstrukcji. Jeśli dodamy do tego technologię szerokiego kąta widzenia 
i doskonałe odwzorowanie kolorów, każde zadanie graficzne stanie się jeszcze łatwiejsze 
do wykonania. Z VivoBook S rozrywka będzie po prostu wspaniała!

13,3”
  Ekran FHD

84 %
Stosunek wielkości 
ekranu do obudowy

4,8 mm
wąska ramka

14”
  Ekran FHD

86 %
Stosunek wielkości 
ekranu do obudowy

6,3 mm
wąska ramka

15,6”
  Ekran FHD

Procesor Intel® Core™ i7.
Dowiedz się więcej na: www.vivobook.pl | www.asus.pl10



Świetnie zoptymalizowane kolory
Dzięki VivoBook S możesz cieszyć się szerokimi kątami widzenia i wyjątkowym nasyceniem kolorów. 

Dzięki technologii ASUS Splendid zobaczysz najlepszy możliwy obraz, niezależnie od wyświetlanej zawartości.

Tryb standardowy

• Precyzyjnie dopasowuje gamę 
kolorów do najbardziej komfortowego 
korzystania,

• Przeznaczony do codziennego użytku.

Tryb żywy

• Poprawia kolor, kontrast i ostrość 
obrazów, aby zapewnić najlepsze 
efekty wizualne,

• Dostosowany do krajobrazów 
i scenerii w filmach i zdjęciach.

Tryb manualny

• Dla zaawansowanych użytkowników, 
którzy chcą samodzielnie dostosować 
temperaturę kolorów.

Tryb ochrony oczu

• Redukuje do 30% niebieskie światło, 
by jak najlepiej chronić oczy,

• Przeznaczony dla osób spędzających 
wiele godzin na wprost ekranu.
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Maksymalnie

Intel® Core™
 i7

Procesor 8 generacji

MX 150
Maks. GPU NVIDIA®

Szybkie ładowanie

 Maksymalnie

16 GB
 Pamięci DDR4

Wszystko staje się możliwe
Jesteś kowalem swojego losu, a laptop VivoBook S14 oferuje Ci wszystkie narzędzia, 
których potrzebujesz każdego dnia. Mając do dyspozycji najnowszy procesor Intel® Core™ 
ósmej generacji oraz odzielną kartę graficzną NVIDIA®, jesteś gotowy na nadchodzące 
wyzwania, niezależnie od tego, czy będzie to edycja multimediów, czy też 
okazjonalna rozgrywka.

3 ×

Windows 10 Pro

Produktywność przez cały dzień
VivoBook S umożliwi Ci dłuższe użytkowanie. Jest on wyposażony w wysokiej jakości 
baterię umożliwiającą pracę przez cały dzień, a także oferującą 3 razy dłuższą żywotność 
w porównaniu do standardowych akumulatorów litowo-jonowych. Technologia szybkiego 
ładowania umożliwia Ci naładowanie baterii do 60% w ciągu zaledwie 49 minut. 
Zintegrowana technologia ASUS Battery Health Charging sprawia również, że ładowanie 
jest bezpieczniejsze. 

60% w ciągu 49 minut dłuższa żywotność baterii
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Logowanie za pomocą 
jednego dotyku z Windows Hello 
Dostęp do Twojego laptopa ASUS 
VivoBook S nigdy nie był łatwiejszy 
i bezpieczniejszy. Dzięki zintegrowanemu 
w touchpadzie czytnikowi linii 
papilarnych oraz funkcji Windows Hello, 
nie musisz już wpisywać swojego hasła 
podczas każdego logowania – wystarczy 
teraz jedno dotknięcie palcem!

Windows Hello Fingerprint sensor

Zwiększ swój potencjał
Pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem klawiszy zainstalowana w laptopie 
VivoBook S idealnie nadaje się do pracy w miejscach o słabym oświetleniu. Oferuje ona 
jednoczęściową, ergonomiczną i solidną konstrukcję, ze skokiem klawisza na poziomie 
1,4 mm, co zapewnia wysoki komfort pisania.

Podświetlona 
klawiatura

1,4 mm
skok klawisza
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Połączenia otwierające 
wiele możliwości
Najnowsze laptopy VivoBook S są wyposażone wgniazdo USB-C do podłączania dowolną 
stroną wtyczki, dzięki czemu podłączanie urządzeń jest tak łatwe i wygodne, jak tylko to 
możliwe. Złącze to umożliwia również transfery danych z prędkością nawet 10 razy wyższą 
niż przez starsze połączenia USB 2.0! Dostępne są również gniazda USB 3.1 Gen 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. 

USB 2.0

USB 3.1 Gen 1

czytnik kart 
MicroSD

HDMI USB-C™

Uwolnij się
Wyjdź ze swojego konwencjonalnego środowiska pracy i zrób krok w stronę przyszłości: 
niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w przytulnej kawiarni, czy też może na lotnisku – 
Twoje biuro będzie wszędzie tam, gdzie sobie tego zażyczysz. VivoBook S wykorzystuje 
najnowsze technologie łączności bezprzewodowej, aby zapewnić Ci połączenia 
z prędkością wyższą niż kiedykolwiek wcześniej i na jeszcze większych dystansach. 
Masz również do dyspozycji technologię Bluetooth® 4.2 dla dopełnia bezprzewodowego 
komfortu użytkowania.

* Podane prędkości Wi-Fi zostały ustalone na bazie teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może być inna 
w praktycznym zastosowaniu.

 
802.11ac 2 × 2 
dwuzakresowe Wi-Fi

6 ×
szybciej niż 
w trybie 802.11n

867 Mb/s
Maksymalna prędkość

V4.2
Bluetooth®

* 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.

ASUS VivoBook S13 S330
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Doświadcz inspirującego brzmienia
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 
dostroić sprzęt, filtrując hałas i poprawiając czystość, dzięki czemu otrzymujesz naprawdę 
wciągający dźwięk.

AudioWizard

Idealnie dopasowane oprogramowanie
Zespół ASUS Golden Ear to grupa profesjonalistów z dziedziny dźwięku odpowiedzialna 
za całe podsystemy dźwiękowe w każdym z naszych urządzeń. We współpracy 
z najlepszymi na świecie firmami zajmującymi się technologiami audio, zespół Golden Ear 
dopasowuje kombinacje sprzętu i oprogramowania odpowiedzialne za emocjonujący, 
wciągający, niezapomniany dźwięk na Twoim urządzeniu. 
Dzięki techniologii ASUS SonicMaster możesz wybrać jeden z pięciu gotowych trybów 
- muzyka, film, gry, nagrywanie i mowa – zostały one zestrojone z wykorzystaniem 
ustawień idealnych dla każdego z tych zastosowań.

Tryb muzyki
Ten tryb wprowadza Cię w świat niezwykle realistycznego 
brzmienia, które dzięki niewielkim ulepszeniom pozwala 
usłyszeć to, co producent chciał zaprezentować.

Tryb filmu

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 podkreślić każdy pojedynczy dźwięk 
w grze: warkot silnika w wyścigach, czy realistycznie brzmiące 
eksplozje na polu bitwy. Z dodatkiem przestrzennych 
dźwięków będziesz móc cieszyć się światem gier 
w niewyobrażalny dotąd sposób. 

Tryb 
nagrywania/mowy

Tryb nagrywania zapewnia, że wszystkie Twoje nagrania 
są czyste i dobrze zbalansowane. Zapomnij o źle 
skompresowanych nagraniach, które potrafią brzmieć fatalnie.

Tryb manualny

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, 
możesz przejąć pełną kontrolę nad ustawieniami korektora 
graficznego ICEPower® i dostosować balans częstotliwości 
do własnego gustu (dostępne we wybranych modelach).
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VivoBook S13 (S330) VivoBook S14 (S430) VivoBook S15 (S530)

WYŚWIETLACZ 13,3” z podświetleniem 
LED, Full HD 

(1920 × 1080), matowy 
ekran o proporcjach 16:9

Ekran NanoEdge 
pozbawiony ramki 

z 4 stron, z 89% 
stosunkiem wielkości 
ekranu do obudowy

Technologia 
szerokoekranowa 178°

Technologia ASUS 
Eye Care do redukcji 
niebieskiego światła 

o nawet 30%

14” z podświetleniem 
LED, Full HD 

(1920 × 1080), matowy 
ekran o proporcjach 16:9

Zaawansowany ekran 
NanoEdge z trzech 

stron bez ramki, z 84% 
stosunkiem wielkości 
ekranu do obudowy

Technologia 
szerokoekranowa 178°

Technologia ASUS 
Eye Care do redukcji 
niebieskiego światła 

o nawet 30%

15,6” z podświetleniem 
LED, Full HD 

(1920 × 1080), matowy 
ekran o proporcjach 16:9

Zaawansowany ekran 
NanoEdge z trzech 

stron bez ramki, z 86% 
stosunkiem wielkości 
ekranu do obudowy

Technologia 
szerokoekranowa 178°

Technologia ASUS 
Eye Care do redukcji 
niebieskiego światła 

o nawet 30%

PROCESOR Intel® Core™ i7 - 8550U

Intel® Core™ i5 - 8250U

Intel® Core™ i3 - 8130U

KARTA 
GRAFICZNA

Zintegrowany układ 
graficzny Intel UHD 620

NVIDIA® GeForce® MX150 2 GB GDDR5 VRAM

PAMIĘĆ RAM
4 GB / 8 GB / 16 GB 
LPDDR3 2133 MHz

4 GB / 8 GB / 16 GB DDR4 2400 MHz

DYSK SSD SATA: 
512 GB / 256 GB / 128 GB

Dwa gniazda na dyski: 
512 GB / 256 GB / 128 GB 

SATA SSD 
+ 1 TB / 500 GB HDD

Dwa gniazda na dyski: 
512 GB / 256 GB / 128 GB 

SATA SSD 
+ 2 TB / 1 TB / 500 GB 

HDD

KAMERA — Kamera HD

KLAWIATURA Pełnowymiarowa, podświetlona (opcjonalnie), ze skokiem klawisza 1,4 mm

INTERFEJSY 1 × Type-C™ USB 3.1 
Gen 1

1 × Type-A USB 3.1 Gen 1

1 × USB 2.0

1 × HDMI

1 × gniazdo audio jack

1 × czytnik kart MicroSD

1 × Type-C™ USB 3.1 Gen 1

1 × Type-A USB 3.1 Gen 1

2 × USB 2.0

1 × HDMI

1 × gniazdo audio jack

1 × czytnik kart MicroSD

ASUS VivoBook S13/14/15

TOUCHPAD Czytnik linii papilarnych 
z obsługą funkcji 
Windows Hello; 

inteligentna funkcja 
ignorowania nadgarstka 

(palm-rejection)

Technologia Precision 
Touchpad (PTP) 

rozpoznaje inteligentne 
gesty wykonywane przy 

użyciu maks. 4 palców 
na raz

Ze szklaną powłoką, opcjonalnie z wbudowanym 
czytnikiem linii papilarnych, z obsługą funkcji 

Windows Hello, z inteligentną funkcją ignorowania 
nadgarstka (palm-rejection)

Technologia Precision Touchpad (PTP) rozpoznaje 
inteligentne gesty wykonywane przy użyciu maks. 

4 palców na raz

POŁĄCZENIA 
ŚIECIOWE

Wi-Fi: 
dwuzakresowe 

połączenie Wi-Fi 
802.11ac

Bluetooth® V4.2

Wi-Fi: 
zintegrowana 802.11 AC 

zintegrowana 
802.11b/g/n

Bluetooth® V4.2 
(opcjonalny)

Wi-Fi Master: 
dwuzakresowa karta 

802.11ac Wi-Fi 
z zaawansowaną 

technologią ASUS Wi-Fi 
Master

Bluetooth® V4.2

AUDIO System dźwiękowy stereo ASUS SonicMaster z dźwiękiem przestrzennym; 
inteligentny wzmacniacz do maksymalnej wydajności systemu dźwiękowego.

Mikrofon typu array z obsługą rozpoznawania głosu do Cortany.

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

BATERIA Szybkie ładowanie do 60% w ciągu 49 min.

Bateria litowo-pryzmatyczna z 3 ogniwami, 42 Wh

Zasilacz 45 W / 65 W

Typ wtyczki: ø4 (mm)

Szybkie ładowanie do 
60% w ciągu 49 min.

Bateria litowo-
pryzmatyczna 

z 3 ogniwami, 42 Wh

Zasilacz 65 W

Typ wtyczki: ø4 (mm)

WYMIARY
305,7 × 196,3 × 17,9 mm 

(dł. × szer. × wys.)
323,4 × 225,5 × 18,0 mm 

(dł. × szer. × wys.)
361,4 × 243,5 × 18,0 mm 

(dł. × szer. × wys.)

WAGA 1,2 kg 1,4 kg 1,8 kg

VivoBook S13 (S330) VivoBook S14 (S430) VivoBook S15 (S530)
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