ASUS ZenBook 14 UX433

Odkryj swoje kreatywne możliwości

Procesor Intel® Core™ i7.
Dowiedz się więcej na: www.zenbook.pl

Kreatywność. Styl. Nowatorskie rozwiązania.
To są cechy, które definiują nową, elegancką linię laptopów ZenBook 13/14/15.
Każde z tych urządzeń zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu Ci swobody
w odkrywaniu swoich kreatywnych możliwości. Na szczególną uwagę zasługuje
oszałamiająco piękny ekran NanoEdge, którego wszystkie cztery ramki są wyjątkowo
smukłe. Z pewnością docenisz także ogromną moc drzemiącą wewnątrz tego laptopa
oraz wyjątkową dbałość o szczegóły jak np. ekskluzywny zawias ErgoLift, czy nowatorski
touchpad NumberPad. Zaskoczy Cię również ponadczasowe wzornictwo i wykończenie
w kolorach: niebieskim (Royal Blue) oraz srebrnym (Icicle Silver), które zostały dopełnione
nowym odcieniem różowego złota (Rose Gold).
ZenBook 13/14/15 czeka na Ciebie: czy jesteś gotowy, aby dać upust całej
swojej kreatywności?

Pierwszy laptop z ultra smukłą ramką Ekranu NanoEdge
• Stosunek wielkości ekranu do obudowy od 92% (do 95% w 13" laptopach)
• Kamera HD IR z funkcją bezpiecznego i szybkiego logowania
2017 ZenBook 14 (UX430)

2017 ZenBook 13 (UX331)

2017 ZenBook 15 (UX530)

324 × 225 × 15,9 mm

310 × 215 × 13,9 mm

360 × 246 × 16,92 mm

Wyjątkowy design, najwyższy komfort pracy
• Innowacyjny zawias ErgoLift dla najwyższego komfortu użytkowania
• Maksymalnie procesor Intel® Core™ i7 8 generacji

14%
mniejszy

2018 ZenBook 13 (UX333)
303 × 189 × 16,9 mm

13%
mniejszy

2018 ZenBook 14 (UX433)
319 × 199 × 15,9 mm

12%
mniejszy

• Karty graficzne Nvidia GeForce
2018 ZenBook 15 (UX533)
354 × 220 × 17,9 mm

• Dysk SSD na PCIe, 3 razy szybszy niż dysk SSD SATA 3
• Karta Wi-Fi klasy gigabitowej
• Do 17 godzin pracy urządzenia na baterii

wielkość kartki papieru A4 (297 × 210mm)

ZenBook 13 (303 × 189 mm)

Kompaktowy
design
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Najnowszy
ekran
NanoEdge

Nowatorski
NumberPad

Innowacyjny
zawias ErgoLift

3D IR kamera

Wytrzymałość klasy
wojskowej
MIL-STD 810G
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Innowacyjny NumberPad
Funkcja NumberPad rozwiązuje od dawna istniejący problem braku klawiatury
numerycznej w laptopach kompaktowych. Teraz możesz jednym kliknięciem wybrać
ikonę NumberPad w prawym górnym rogu touchpada, a pojawi się podświetlona
klawiatura numeryczna. Jeśli dotkniesz tę ikonę ponownie to powrócisz do normalnego
trybu touchpada – nie jest to jeszcze magia, ale prawie! Za pomocą tego innowacyjnego
rozwiązania możesz bardzo szybko i intuicyjnie wprowadzać dane, zaś w trybie touchpada
szklana osłona umożliwia ci super płynne i precyzyjne sterowanie.

Udoskonalone klawisze funkcyjne
Dbałość o każdy szczegół wykonania jest kluczowym elementem filozofii projektowania
firmy ASUS. Wprowadziliśmy nową, innowacyjną metodę wykorzystywania zwykłych
klawiszy funkcyjnych do uzyskania dostępu do funkcji laptopa, takich jak poziom głośności
lub jasności ekranu. W przeszłości trzeba było najpierw wcisnąć klawisz Fn, aby móc
skorzystać z tych funkcji, teraz natomiast klawisze funkcyjne od razu mają przypisane
te zaawansowane funkcje sterowania. Jeśli chcesz skorzystać ze standardowych funkcji
klawiszy F1 - F12, możesz po prostu użyć ich w połączeniu z klawiszem Fn.
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6,1 mm

2,9 mm

92%

Cztery ultra smukłe ramki
ekranu NanoEdge
Zaprojektowany pod kątem zapewnienia użytkownikowi maksymalnej powierzchni
ekranowej, nowy ekran NanoEdge posiada wyjątkowo smukłe wszystkie cztery ramki
i robi naprawdę oszałamiające wrażenie. Ultrasmukła ramka mierzy tylko 2,9 mm szerokości
po bokach, 3,3 mm u dołu i tylko 6,1 mm u góry – co pozwoliło na umieszczenie tam
kamery internetowej. Efekt końcowy jest naprawdę imponujący, niczym bezkresna
głębia dla Twoich oczu! Dzięki zastosowaniu tak ultrakompaktowego ekranu, ZenBook 14
ma wymiary zbliżone do formatu A4 – czyli mniejsze niż wiele laptopów 13,3 calowych.

Spektakularne efekty wizualne
3,3 mm

ASUS ZenBook 14 UX433

Kreatywna praca wymaga zastosowania doskonałego ekranu, dlatego laptopy ZenBook
13/14/15 zostały wyposażone w ekran. który wyświetla bardzo ostry i dynamiczny obraz,
a także zapewnia bardzo żywe i precyzyjne odwzorowanie kolorów. Wykorzystuje on
również innowacyjne technologie ASUS – w tym ASUS Splendid i ASUS Tru2Life Video –
które umożliwiają dostrojenie parametrów do każdego rodzaju treści w celu zapewnienia
optymalnego komfortu dla oczu i maksymalnej wydajności w zakresie wyświetlania barw.

178°
Technologia szerokiego
kąta widzenia

Procesor Intel® Core™ i7.
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1920 × 1080
Ekran Full HD
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Laptop, który Cię rozpoznaje!
ZenBook 13/14/15 w połączeniu z systemem Windows 10 zapewnia Ci pełną kontrolę
nad laptopem – bez jednego kiwnięcia palcem. Zaawansowany układ biometryczny
standardowo współpracuje z usługą Windows Hello, dzięki czemu możesz aktywować
swojego laptopa ze stanu uśpienia i logować się jedynie za pomocą swojej twarzy.
Jeśli tylko raz przekonasz się o wygodzie korzystania z komputera bez używania rąk,
będziesz się zastanawiać, jak udało Ci się tak długo obyć bez tej funkcji.

Idealna pozycja kamery ASUS
Inżynierowie firmy ASUS zdecydowali się zachować kamerę internetową, ponieważ
przeprowadzane przez nas badanie wykazało, że 76% użytkowników laptopów nadal
korzysta z kamery internetowej co najmniej raz w miesiącu. W przeciwieństwie do
konkurencji postanowiliśmy zachować umieszczenie kamery na górnej ramce ekranu
NanoEdge, gdyż 80% użytkowników preferuje tego typu rozwiązanie.

Nowy wymiar kamery
Aby zachować kamerę w miejscu górnej ramki,
zastosowaliśmy moduł kamery z 4-elementowym
obiektywem. To rozwiązanie pozwala uzyskać
ostrzejszy obraz i zredukować poziom szumów.
Zaawansowana kamera na podczerwień (IR)
w nowej serii ZenBook umożliwia szybkie
i niezawodne logowanie się do systemu
Windows Hello- bez użycia rąk - nawet w słabym
oświetleniu. Czas od wybudzenia do zalogowania
zajmuje tylko kilka sekund.

2018 ZenBook 13/14/15
Obiektyw 4P + czujnik HD IC
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2017 ZenBook
Obiektyw 2P + VGA
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Zaprojektowany z myślą
o Twoim komforcie
Przy projektowaniu każdego ZenBooka, Twój komfort jest jednym z naszych głównych
priorytetów dlatego ZenBook został wyposażony w ekskluzywny zawias ErgoLift,
prawdziwe arcydzieło inżynierii, które zostało zaprojektowane do automatycznego
podnoszenia klawiatury do najbardziej komfortowej pozycji do pisania.
Dodatkowo starannie obliczony kąt nachylenia zwiększa również efektywność chłodzenia
i wydajność systemu dźwiękowego.

Udoskonalona
pozycja do pisania

Zoptymalizowany
układ chłodzenia

Lepsza wydajność
systemu dźwiękowego

Większy komfort pisania
Lekkie podniesienie klawiatury pomaga zredukować
dyskomfort podczas długich sesji pisania tekstów.
Ta kwestia jest bardzo często pomijana podczas
projektowania laptopów. Nowatorski zawias ErgoLift
zastosowany w laptopie ZenBook całkowicie
rewolucjonizuje ten obszar. Automatycznie dodaje
on klawiaturze pochylenie pod kątem 3° po otwarciu
pokrywy laptopa, co zapewnia komfortowe wrażenia
podobne do korzystania z klawiatury desktopowej.
Pokrywa otwiera się pod kątem do 145°, o wiele szerzej
niż pokrywy większości innych laptopów, zapewniając
Ci więcej swobody w wyborze najlepszego dla siebie
kąta oglądania. Kiedy natomiast zamkniesz pokrywę
laptopa ZenBook, mechanizm zawiasu ErgoLift będzie
całkowicie ukryty i nie zakłóci optycznie eleganckiego
profilu komputera.

Wyższa wydajność
układu chłodzenia
Kiedy mechanizm zawiasu ErgoLift podnosi klawiaturę,
zapewnia w ten sposób również ważną dodatkową
przestrzeń do wentylacji, która pozwala na większy
przepływ powietrza pod obudową. Dzięki tak
udoskonalonej wentylacji, ZenBook stale pozostaje
chłodny, nawet gdy mocno obciążasz system.

Bardziej wciągający dźwięk
Dodatkowa przestrzeń pod laptopem, powstała
dzięki zawiasowi Ergolift, pozwala na maksymalne
wykorzystanie potencjału wydajnych głośników
i dostarczanie jeszcze czystszego dźwięku.

Procesor Intel® Core™ i7.
Dowiedz się więcej na: www.zenbook.pl
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Nieograniczona wydajność
ZenBook 14 to najwyższa wydajność w ultrakompaktowej obudowie. Laptop ten został
stworzony z myślą o zapewnieniu użytkownikowi najwyższej mocy obliczeniowej,
której potrzebuje do pracy w podróży. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów
Intel® Core™, a także superwydajnych komponentów o wysokiej jakości, ZenBook 14
nigdy nie każe Ci czekać. Niezależnie od tego, czy tworzysz kompleksowe dokumenty,
gromadzisz dane, retuszujesz zdjęcia, edytujesz filmy, czy też po prostu grasz – ZenBook
14 pozwala Ci wykonać więcej i szybciej.

Windows 10 Pro
Nawet do

Nawet do

8th-Gen Intel CPU

Turbo Boost

Intel® Core™ i7 4,6 GHz
Nawet do

2×

szybszy niż
CPU 7-gen.
Nawet do

Nawet do

GTX

1050 Max-Q

Mobilność
bez ograniczeń
Jeśli często podróżujesz i do tego potrzebujesz
zachować stałą łączność – i to przy jak
najwyższej prędkości połączeń to mamy dla
Ciebie rozwiązanie. ZenBook 14 korzysta z karty
Wi-Fi klasy gigabitowej oraz technologii ASUS
Wi-Fi Master. Dzięki temu możesz cieszyć się
ultraszybkim pobieraniem plików i płynnym
strumieniowaniem treści na większą odległość
i to przy bardziej stabilnym połączeniu
sieciowym niż kiedykolwiek wcześniej.
Ponadto najnowsza technologia Bluetooth® 5.0
zapewnia Ci wszystkie korzyści związane
z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych
i akcesoriów.

NVIDIA GPU

Karta Wi-Fi klasy
gigabitowej

Nawet do

16 GB

1 TB

pamięci

dysk SSD PCIe®

Maks.

1734 Mbps

Prędkość Wi-Fi

2×2

Dwustrumieniowe,
dwuzakresowe Wi-Fi
Nawet do

ASUS ZenBook 14 UX433

Procesor Intel® Core™ i7.
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5.0

13 - 17godzin

Bluetooth®

pracy na baterii
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Ultratrwały: wytrzymałość
klasy wojskowej
ZenBook spełnia ogromnie wymagające kryteria wojskowego standardu MIL-STD-810G,
który służy do pomiaru niezawodności i wytrzymałość sprzętu. Laptop ten przechodzi
rygorystyczne testy, np. rozszerzone testy funkcjonowania w trudnych warunkach, w tym
także na ekstremalnych wysokościach, przy ekstremalnych temperaturach i w bardzo
wysokiej wilgotności powietrza. Z powodzeniem zaliczył on również wewnętrzne testy
jakości laptopów ASUS, które w znacznym stopniu przewyższają standardy branżowe.

Model

Klawiatura

• UX333/433/533

• pełnowymiarowa, podświetlona
• skok klawisza 1,4 mm

Procesor
• Procesor Intel® Core™ i7-8565U czterordzeniowy procesor
1,8 GHz z Turbo Boost (do maks. 4,6 GHz) oraz 8 MB cache
• Procesor Intel® Core™ i5-8265U czterordzeniowy
procesor 1,6 GHz z Turbo Boost (do maks. 3,9 GHz)
oraz 6 MB cache

TouchPad

System operacyjny

• zintegrowana 802.11 AC, dwuzakresowa karta 1,734 Mbps
• Bluetooth 5.0

• Windows 10 Pro (64 bit)
• Windows 10 Home (64 bit)

Bezpieczeństwo
Test upadku

Test wibracji

Test na dużej
wysokości

Test w wysokiej
temperaturze

Test w niskiej
temperaturze

• szklana powłoka z zintegrowaną funkcją klawiatury
numerycznej, a także z inteligentną funkcją
ignorowania nadgarstka (palm-rejection)

Łączność
Bateria

• kamera 3D IR z obsługą Windows Hello

• do 17 godzin, 73 Wh (UX533)
• do 14 godzin, 50 Wh (UX333/UX433)

Grafika

Porty

• NVIDIA® GeForce ® MX150 (UX333FN/UX433FN)
Windows 10 Home (64 bit)
• NVIDIA® GeForce ® GTX 1050 Max-Q (UX533FD)

UX333/433
• 1 × USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (maks. 10 Gbps)
z obsługą wyświetlaczy
• 1 × USB 3.1 Type-A (maks. 10 Gbps)
• 1 × USB 2.0 Type-A
• 1 × HDMI
• 1 × czytnik kart SD

Wyświetlacz
• 13,3”/14”/15,6 16:9 FHD (1920 × 1080) dotykowy
• Technologia szerokoekranowa 178°
• Ekran NanoEdge bez ramki z 4 stron, z 92% stosunkiem
wielkości ekranu do obudowy
• 72% NTSC, szeroka paleta kolorów ze 100% pokryciem
przestrzeni barwnej sRGB

Pamięć
• do 16 GB LPDDR3 lub DDR4

Dysk twardy
• do 1 TB NVME PCIe® 3.0 × 4 SSD, do 3,2 GB odczytu

Audio
• System audio certyfikowany przez Harman Kardon
• Cewki drgające zdolne do odbioru głosu na długich
dystansach zapewniają lepszą responsywność na dźwięki
o niskiej częstotliwości
• ASUS SonicMaster z dźwiękiem przestrzennym;
inteligentny wzmacniacz do maksymalnej wydajności
systemu dźwiękowego
• Mikrofon typu Array z obsługą rozpoznawania głosu
w usługach Cortana i Alexa

UX533
• 1 × USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (do 10 Gbps)
z obsługą wyświetlacza
• 1 × USB 3.1 Type-A (do 10 Gbps)
• 1 × USB 3.0 Type-A (do 5 Gbps)
• 1 × HDMI
• 1 × czytnik kart SD

Wymiary
• UX333: 302 × 189 × 16,9 mm
• UX433: 319 × 199 × 15,9 mm
• UX533: 354 × 220 × 17,9 mm

Waga
• UX333: 1,09 kg
• UX433: 1,09 kg
• UX533: 1,59 kg

Kolory
• Srebrny (Icicle silver)
• Niebieski (Royal Blue)

Kamera
• 3D IR HD

Procesor Intel® Core™ i7.
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