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Uwolnij swoją kreatywną moc 

ASUS ZenBook Pro 14 UX480

ASUS ZenBook Pro 15 UX580

Najnowsza linia laptopów ZenBook Pro 14/15 to urządzenia super wydajne i triumfujące 
w każdej dziedzinie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego ScreenPada™ dodadzą 
odrobinę magii do wszystkiego co robisz. Z laptopami ZenBook Pro nie musisz już 
czekać na przyszłość: możesz jej dotknąć, tutaj i teraz. 
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ScreenPad™ - inteligentny touchpad
ScreenPad™ to nowa, ekscytująca metoda pracy z laptopem. Jest to interaktywny 
wyświetlacz z wieloma pomocnymi funkcjami, które inteligentnie dostosowują się 
do zadań aktualnie wykonywanych przez użytkownika, co ogromnie ułatwia i przyspiesza 
pracę oraz wielozadaniowość. ScreenPad daje Ci możliwość tworzenia własnych skrótów, 
możesz także rozszerzyć swój pulpit na ScreenPada™!

Aplikacje na ScreenPada™

Skróty to najszybsza metoda uruchamiania aplikacji: 
po prostu kliknij w ikonę aplikacji, aby zamknąć 
aplikację skrótów i uruchomić pożądaną aplikację.

Skróty

Z aplikacją odtwarzacza muzyki możesz 
natychmiastowo zmieniać utwór, dostosowywać 
poziom głośności i cieszyć się muzyką – a wszystko 
to bez przerywania pracy na głównym ekranie. 

Odtwarzacz muzyki

Korzystając ze ScreenPada można zwiększyć 
efektywność procesów zadaniowych i uzyskać 
lepszą produktywność w pracy nad dokumentami 
w programach Excel, Word lub PowerPoint.

Narzędzia biurowe

Możesz skorzystać z aplikacji kalkulatora, aby szybciej 
i wygodniej obliczać równania.

Kalkulator

Możesz też wykorzystać rozwiązanie ScreenPad™ 
jako klawiaturę numeryczną do łatwego i intuicyjnego 
wprowadzania danych.

Klawiatura numeryczna

Zsynchronizuj swoje konto Kalendarza Windows 
i w mgnieniu oka sprawdzaj swoje terminy.

Kalendarz

Tryb rozszerzenia ekranu
Tryb rozszerzenia ekranu umożliwia wykorzystanie ScreenPada jako rozszerzenia 
głównego ekranu, co jeszcze bardziej udoskonala wielozadaniowość i zwiększa 
produktywność. Wykorzystaj go do przeglądania swoich kont w mediach 
społecznościowych, e-maili, kalendarza albo po prostu jako pomocny drugi ekran 
– możliwości są praktycznie nieskończone! Za tylko jednym naciśnięciem klawisza 
funkcyjnego F6 można przełączać ScreenPad™ między trybem ekranu dotykowego 
a trybem touchpada.
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Piękno, które inspiruje
Wykonany z litego metalu, smukły i lekki ZenBook Pro jest prawdziwym arcydziełem 
w zakresie designu i rozwiązań inżynieryjnych. Jego elegancki wygląd oraz precyzyjne 
wykończenie wskazują na niesamowitą moc ukrytą w jego wnętrzu. Pozwól, aby 
ZenBook Pro Cię zainspirował.

Węższa ramka, więcej 
powierzchni ekranowej
Ultrasmukła ramka NanoEdge robi naprawdę oszałamiające wrażenie i zapewnia 
imponujący stosunek wielkości ekranu do obudowy. Oferuje on wspaniały obraz 
do codziennego użytkowania, z niesamowicie ostrymi detalami i jasnymi, żywymi 
kolorami o wysokim poziomie realizmu.

17,9 mm
  UX480

18,9 mm
  UX580

1,6 kg
  UX480 

1,88 kg
  UX580

SMUKŁY LEKKI

86 %

83 %

ASUS ZenBook Pro 14 UX480

ASUS ZenBook Pro 15 UX580

5,2 mm

7,3 mm
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Ekstremalna wydajność
ZenBook Pro 14 został tak zaprojektowany, aby sprostał wszelkim zadaniom, 
jakie mu wyznaczysz – i to bez żadnego problemu. Dzięki zastosowaniu 
wysokowydajnego procesora, ultraszybkiego dysku oraz układu graficznego 
klasy gamingowej umożliwia Ci błyskawiczne wykonywanie nawet 
najbardziej wymagających zadań.

Maksymalnie

Intel® Core™
 i7

Procesor 8 gen.

Maksymalnie

GTX 1050 Max-Q
Karta gra�czna

Maksymalnie

1TB
PCIe® x4 SSD

 Maksymalnie

16 GB
 Pamięci DDR4

Gra�ka klasy gamingowej
ZenBook Pro 15 wykorzystuje kartę graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti klasy 
gamingowej i oferuje prawie dwa razy wyższą wydajność grafiki niż sprzęt wyposażony 
w kartę GeForce GTX 950M. Zaś ZenBook Pro 14 wykorzystuje najnowszą kartę graficzną 
NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q i zapewnia moc wymaganą do wykonywania 
zadań nawet najbardziej intensywnych pod względem przetwarzania grafiki, takich jak 
renderowanie obiektów 3D lub odtwarzanie filmów, jak również nieskazitelne efekty 
wizualne. Niezależnie od tego, czy jesteś designerem, programistą lub graczem – 
ZenBook Pro zawsze oferuje Ci najlepszą możliwą wydajność graficzną.

Nieposkromiona moc obliczeniowa
ZenBook Pro 15 jest dostępny z ośmiordzeniowym procesorem Intel® Core™ i9 ósmej 
generacji. Jest to pierwszy na świecie procesor do komputerów przenośnych wyposażony 
w sześć rdzeni i 12 wątków, o wyższej wydajności niż układy poprzedniej generacji – 
dla zapewnienia płynnej i responsywnej wielozadaniowości. Ten niesamowity procesor 
przenosi komputery mobilne na nowy poziom jakości, zapewniając Ci wydajność 
przewyższającą Twoje najśmielsze wyobrażenia.

ASUS ZenBook Pro 14 UX480

Maksymalnie

Intel® Core™
 i9

Procesor 8 generaci dla UX580

Dowiedz się więcej na: www.zenbook.pl 

Maksymalnie

Intel® Core™
 i7

Procesor 8 generaci dla UX480
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Niesamowity dźwięk 
od Harman Kardon
Aby zapewnić laptopowi ZenBook Pro nieosiągalną dotąd jakość dźwięku, 
zespół ASUS Golden Ear współpracował z wyspecjalizowanymi audiofilami z firmy 
Harman Kardon, tworząc następną generację technologii dźwiękowej ASUS SonicMaster. 
ZenBook Pro 15 oferuje Ci najbardziej niesamowity dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałeś 
z głośników laptopa.

Harman/Kardon®
certy�kowany

1,4 ×
głośniejszy sygnał 
wyjściowy

Inteligentne rozpoznawanie 
twarzy i głosu
Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak rozpoznawanie twarzy i głosu, ZenBook Pro 14 
oferuje Ci nowe metody interakcji ze swoim laptopem. Możesz wygodnie logować 
się za pośrednictwem funkcji Windows Hello przy wykorzystaniu wbudowanej 
kamery na podczerwień, jak również zapewnić sobie rozrywkę, najnowsze informacje 
i organizować swoje zadania, po prostu wydając polecenia głosowe.

Kamera IR
Rozpoznawanie twarzy
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USB-C
USB 3.1 Gen 2

12 ×
 802.11ac szybsze niż  
 przy użyciu 802.11n5

HDMI
wyjście

Bogate możliwości połączeń
Szeroka gama wysokowydajnych portów sprawia, że laptop ZenBook Pro oferuje 
doskonałe i wygodne możliwości połączeń dla zapewnienia wszechstronności 
i elastyczności, zarówno podczas pracy w biurze, jak i będąc w podróży. 
Ponadto obsługuje on także technologię Bluetooth® 5.0 i dysponuje zintegrowaną 
kartą Wi-Fi klasy gigabitowej, co zapewnia Ci prędkości połączeń bezprzewodowych, 
które dorównują prędkościom sieci przewodowych – i to bez uciążliwych kabli!

Maksymalnie

70 Wh 
Bateria o wysokiej 
pojemności

Bateria zapewnia działanie 
przez cały dzień
ZenBook Pro jest wyposażony w baterię o wysokiej pojemności oraz inteligentnie 
zaprojektowane rozwiązania termiczne ASUS – dla zapewnienia autonomicznego 
funkcjonowania przez cały dzień. Zastosowana w ZenBooku Pro technologia szybkiego 
ładowania pozwala Ci na doładowanie baterii do 60% pojemności w ciągu zaledwie 
49 minut.

Maksymalnie

60 % 
Szybkie ładowanie 
do 60% w ciągu 49 min.
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WYŚWIETLACZ 14” z podświetleniem LED, Full HD (1920 × 1080), o proporcjach 16:9,  
ekran dotykowy (opcjonalnie)

100% przestrzeni barwnej sRGB

Smukła ramka o szer. 5,2 mm, z 86% stosunkiem wielkości ekranu do obudowy

Ekran zatwierdzony przez Pantone®

PROCESOR Intel® Core™ i7 - 8565U

Intel® Core™ i5 - 8265U

KARTA GRAFICZNA NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q

PAMIĘĆ RAM 8 GB / 16 GB 2400 MHz DDR4

DYSK 1 TB 5400RPM SATA III HDD (Intel® Optane™)

128 GB / 256 GB SATA III SSD

256 GB / 512 GB PCIe x2 SSD

1 TB PCIe  × 4 SSD

KAMERA Kamera na podczerwień

KLAWIATURA Pełnowymiarowa, podświetlona, ze skokiem klawisza 1,4 mm

SCREENPADTM 5,5” FHD (1920 × 1080) z matrycą Super IPS+

Technologia szerokoekranowa 178˚

Szklana powłoka zapobiega powstawaniu odcisków palców i smug

Technologia Precision Touchpad (PTP) rozpoznaje inteligentne gesty wykonywane 
przy użyciu maks. 4 palców na raz 

ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA

Dwuzakresowe 2 × 2 802.11ac

Bluetooth® 5.0 

INTERFEJSY 1 × USB 3.1 Gen2 Type-C

1 × USB 3.1 Gen2 Type-A

1 × USB 2.0

1 × standardowe gniazdo HDMI

BATERIA do 12,5 godzin działania na baterii

70 Wh, 4-komorowa bateria litowo-polimerowa

WYMIARY 32,3 × 22,5 × 1,79 cm (szer. × gł. × wys.)

WAGA 1,6 kg

WYŚWIETLACZ 15,6” z podświetleniem LED, Full HD (1920 × 1080) o proporcjach 16:9 (opcjonalnie 
ekran dotykowy), kalibracja kolorów: Delta E < 3,

100% przestrzeni barwnej sRGB

Smukła ramka o szer. 7,3 mm, z 83% stosunkiem wielkości ekranu do obudowy

Technologia szerokiego kąta widzenia 178°

Technologia ASUS Eye Care do redukcji niebieskiego światła o nawet 30% 

Ekran zatwierdzony przez Pantone®

PROCESOR Intel® Core™ i9-8950HK

Intel® Core™ i7 - 8750H

Intel® Core™ i5 - 8300H

KARTA GRAFICZNA NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti 

PAMIĘĆ RAM 8 GB / 16 GB 2400 MHz DDR4

DYSK PCIe® SSD: 1 TB / 512 GB

SSD SATA 3: 512 GB / 256 GB

KAMERA Kamera VGA 

KLAWIATURA Pełnowymiarowa, podświetlona, ze skokiem klawisza 1,5 mm

SCREENPADTM Ekran 5,5” FHD (1920 × 1080) Super IPS+

Technologia szerokiego kąta widzenia 178˚

Szklana powłoka zapobiega powstawaniu odcisków palców i smug

Technologia Precision Touchpad (PTP) rozpoznaje inteligentne gesty wykonywane 
przy użyciu maks. 4 palców na raz

ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA

Dwuzakresowe 2 × 2 802.11ac klasy gigabitowej

Bluetooth® 5.0 

INTERFEJSY 2 × Type-C™ USB 3.1 Gen 2 (Thunderbolt™ 3)

2 × Type-A USB 3.1 Gen 2

1 × HDMI

1 × gniazdo audio jack (combo)

1 × czytnik kart MicroSD 

BATERIA do 9,5 godzin działania na baterii

71 Wh, bateria litowo-polimerowa z 8 ogniwami

WYMIARY 36,5 × 24,1 × 1,89 cm (szer. × gł. × wys.)

WAGA 1,88 kg
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