شماره :
بسمه تعالي

اتريخ :
پيوست :

ش كرت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام)

مشخصات فنی Microsoft Surface Pro 2017 -Core i5-8GB-256GB
مشخصات
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi
مشخصات  292 × 201 × 8.5میلی مرت
بلندگو

گرافیک

RAM
تبلت

اسرتیو

Iris™ Plus Graphics 640 GPU
 8گیگاابیت
Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

ساختار بدنه آلیاژ منیزیوم

سیستم عامل Windows
رزولوشن صفحه منایش

 2736 × 1824پیکسل

قابلیت صفحه منایش ملسی دارای نسبت تصویر  3:2دارای  5میلیون پیکسل جمهز به الیهی حمافظ گوریال گلس  )Gorilla Glass 4( 4قابلیت درایفت ات  10ملس مهزمان

مشخصات حافظه داخلی تبلت

 256گیگاابیت

حافظه رم GB8.0
ویندوز  10پرو
نسخه سیستم عامل
پردازندهي مرکزي

th Gen Intel Core i5-7300U CPU7

حافظه داخلي

 256گیگاابیت

فرکانس پردازندهي مرکزي  2.6ات  3.5گیگاهرتز
حداکثر ظرفیت کارت حافظه

 128گیگاابیت

درگاه ارتباطي USB 3.0 ،Mini DisplayPort
پشتیباين از کارت حافظه microSD

فناوريهاي ارتباطي
فناوريهاي مکانایيب
دوربني اصلي

رزولوشن دوربني

Wi-Fi

 8مگاپیكسل

قابلیتهاي دوربني

جمهز به فناوری فوكوس اتوماتیك ()Autofocus

توضیحات دوربني

جمهز به فناوری فوکوس اتوماتیک ( )Autofocusفیلمربداری اب رزولوشن  1920 × 1080و سرعت  30فرمی بر اثنیه ()p@30FPS1080

کیفیت دوربني

 8مگاپیکسل

سایر توضیحات دوربني

قابلیت فیلمربداري اب كیفیت p Skype HD1080

توضیحات وبكم

دارای سنسور اب رزولوشن  5مگاپیکسل قابلیت فیلمربداری اب کیفیت p Skype HD1080

کارکرد ابتري حداکثر  13.5ساعت پخش مداوم ویدئو

 267پیکسل بر اینچ
تراکم پیکسلي صفحه منایش
ویندوز  10پرو
ورژن سیستم عامل
ابزه اندازه صفحه منایش بني  10ات  13اینچ

دوربني سلفی دارای سنسور اب رزولوشن  5مگاپیكسل

امكاانت دیگر
) microphones
پردازندهی گرافیکی

جمهز به بلندگوهای اسرتیو اب صدای دالبی ( )Stereo speakers with Dolby audioجمهز به میکروفونهای اسرتیو ( Stereo

HD Graphics 620 GPU

امكاانت

پورت  : USBخری

نوع

LED-backlit IPS LCD

 267پیکسل بر اینچ

تراکم پیکسلی

سازنده پردازنده

Intel
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ش كرت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام)
سرعت پردازنده

اتريخ :
پيوست :

 2.6ات  3.5گیگاهرتز

اندازه

 12.3اینچ

ابعاد

 292 × 201 × 8.5میلي مرت

رزولوشن

 2736 × 1824پیکسل

بلوتوث

نسخه 4.1

اب اندازه  12.3اینچ و روزولوشن  2736 × 1824پیکسل
اندازه صفحه منایش
پردازنده Intel® Core™ Core i7-7660U Processor
وزن

 770گرم

اقالم مهراه تبلت

نسخه بلوتوث

نسخه USB

کیفیت دوربني وب کم

دفرتچه راهنما ،شارژر ،کارت گارانتی

نسخه 4.1

USB 3.0

 5مگاپیکسل

حسگر ها شتابسنج ( ،)Accelerometerسنجش نور حمیط ( ،)Light Sensorژیروسکوپ ()Gyroscope

مشخصات فنی Microsoft Surface Type Cover
مشخصات کلی
ابعاد

 295 × 217 ×4.9میلی مرت

وزن

 310گرم

مشخصات

 سازگار اب سرفیس پرو  4و سرفیس پرو 3 -دارای نور پس زمینه

 دارای کلیدهایی  F1ات  F12و کلیدهایی میانرب برای ویندوز ،کنرتل مدای و تنظیم روشنایی صفحه منایش و دکمه راست کلیک دارای لبه آهنرابیی در قسمت ابالیی کیبورد برای اتصال هبرت به سطح تبلت و اجیاد زاویه راحت تر برای اتیپ -هومشند و دارای شتاب سنج

 -چینش کلید هاQWERTY :

مشخصات فنی Microsoft Surface Pen
مشخصات کلی

ابعاد
 144 × 10 × 9میلی مرت

وزن

 20گرم

مشخصات

تطابق اب صفحه منایش های ملسی خازنی

دارای چهار اندازه برای نوک ()H, H, HB, B2
دارای ابتری سایز AAAA
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جنس بدنه :آلومینیم

اتصال از طریق بلوتوث نسخه LE 4.0

قابلیت تشخیص  1024سطح فشار
دارای نشانگر LED

دارای دکمه ای چند منظوره در انتهای قلم

دارای دکمه ای برای راست کلیک روی بدنه قلم
دارای اپک کن
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