MLA141B Manta Lite
Book

Twój pierwszy laptop – przeglądaj Internet, sprawdzaj
pocztę, oglądaj filmy
Manta MLA141 to sprzęt idealny by rozpocząć przygodę z Internetem i multimediami. Notebook wyposażony
półmatowy ekran o przekątnej długości 14,1” i rozdzielczości Full HD stanowi bardzo wygodne narzędzie do
przeglądania stron internetowych, sprawdzania elektronicznej poczty czy odtwarzania filmów. Szerokie kąty
widzenia, jakie zapewnia wbudowana matryca, ułatwiają pracę, a półmatowa powłoka sprawia, że na matrycy
nie są widoczne odbicia światła. Pozwala to na komfortowe korzystanie z urządzenia na zewnątrz nawet w
słoneczny dzień. Rozdzielczość 1920×1080 pikseli przy przekątnej długości 14,1” zapewnia ostre i wyraźne
wyświetlanie obrazu – zarówno tekstu jak i grafiki czy fotografii. Duża przestrzeń robocza umożliwia
wyświetlanie stron internetowych w całej okazałości, czyli bez przyciętych krawędzi. Podobnie filmy Full HD
wyświetlone będą w ich natywnej rozdzielczości.

Moc zamknięta w pięknej formie

Czterordzeniowy procesor Intel Atom Z8350, który może działać z częstotliwością nawet 1,92 GHz, dostarcza
mocy obliczeniowej wystarczającej do wielozadaniowej pracy. Wbudowane 2 GB pamięci operacyjnej
zapewnią płynne działanie przy odtwarzaniu multimediów czy otwartych wielu stronach w przeglądarce
internetowej. Procesor Atom z serii X zapewnia wysoką wydajność, ale także energooszczędność. Wydajna
bateria pozwala na wielogodzinną pracę na jednym ładowaniu. MLA141 to nie tylko moc ale i piękna forma –
notebook zamknięty jest smukłej obudowie o grubości zaledwie 19 mm, a waży tylko nieco ponad kilogram.
Będzie więc świetnym kompanem w podróży.

Wszystko czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Mocny i energooszczędny procesor, szybka pamięć RAM oraz ekran Full HD to nie wszystko co kryje w sobie
MLA141. Do dyspozycji masz także klawiaturę wyspową z pełnowymiarowymi przyciskami i duży touchpad
zapewniający na komfortową obsługę. Za łączność odpowiada wbudowana karta WiFi 802.11n oraz moduł
Bluetooth 4.0. Porty USB 3.0 i 2.0 umożliwiają podłączenie zewnętrznych komponentów takich jak np.
pendrive, myszka czy zewnętrzny dysk. Wbudowany czytnik kart SDHC/SDXC daje natomiast możliwość
rozszerzenia wewnętrznej pamięci lub szybkiego przeglądania fotografii z karty pamięci aparatu cyfrowego.
Notebook wyposażony jest też we wbudowane głośniki, mikrofon oraz kamerę internetową, które pozwalają
na wykonywanie połączeń wideo przez komunikatory internetowe. W razie potrzeby istnieje możliwość
podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora, aby na przykład wyświetlać filmy na większym ekranie.
Komputer działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 10 z dożywotnią licencją. Do
zestawu dołączona jest bezprzewodowa myszka.
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Dane techniczne
WYŚWIETLACZ:

1920×1080, FHD, 14.1”

GRAFIKA:
SYSTEM OPERACYJNY:
AKCESORIA W ZESTAWIE:
GNIAZDA:
WIFI:
WAGA:

Intel® HD

AUDIO:

Windows 10 Home Basic
64bit
Zasilacz, myszka
bezprzewodowa

BLUETOOTH:

HDMI USB2.0 USB3.0 TF card
3.5mm earphone jack DC jack
WIFI 802.11b/g/n

HDMI:
USB:
DYSK:

1.27 kg

PROCESOR:

ZASILANIE:

5V 2.5A power adapter

WYMIARY:

351mmx233mmx19mm

BATERIA:

KAMERA:

8,000mAh
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903089 900818

RAM:

gniazdo 3.5mm wbudowane
głośniki
0.3MP
Bluetooth 4.0
Mini HDMI
USB 3.0; USB 2.0
32GB
Intel Cherry Trail Z8350 quad
core
2GB DDR3

CZYTNIK KART:

SDHC/SDXC

NETWORKING:

IEEE 802,11 b/g/n

