شماره :
بسمه تعالي

اترخي :
ويپست :

شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

مشخصات فنی تبلت:

ابعاد 191 × 102 × 5.8 :میلی متر
وزن 770 :گرم

ساختار بدنو :آلیاژ منیزیم

پردازندهی مرکزیth Gen Intel Core i5-7300U CPU7 :
فرکانس پردازندهی مرکزی 1.2 :تا  5.8گیگاىرتز

پردازندهی گرافیکیHD Graphics 620 GPU:
مقدار رم 5 :گیگابایت

حافظو داخلی 182 :گیگابایت
اندازه 21.5 :اینچ

رزولوشن 1752 × 2511 :پیکسل

تراکم پیکسلی 127 :پیکسل بر اینچ
دارای نسبت تصویر 5:1
دارای  8میلیون پیکسل

مجهز بو الیوی محافظ گوریال گلس )Gorilla Glass 4( 1
قابلیت دریافت تا  20لمس ىمزمان

فناوریىای ارتباطی , Wi-Fi:بلوتوث OTG ,

درگاه ارتباطیMini DisplayPort , USB 3.0:
رزولوشن دوربین 5 :مگاپیکسل

قابلیتىای دوربین :مجهز بو فناوری فوکوس اتوماتیک ()Autofocus

فیلمبرداری با رزولوشن  2910 × 2050و سرعت  50فریم بر ثانیو ()p@30FPS2050
دوربین سلفی

دارای سنسور با رزولوشن  8مگاپیکسل

قابلیت فیلمبرداری با کیفیت p Skype HD2050

حسگرىا شتابسنج ( , )Accelerometerسنجش نور محیط ( , )Light Sensorژیروسکوپ ()Gyroscope
بلندگو :استریو

جک  5.8میلیمتری صدا :دارد
ویندوز 20 :پرو

کارکرد باتری :حداکثر  25.8ساعت پخش مداوم ویدئو
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شماره :
بسمه تعالي

اترخي :
ويپست :

شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام )

مشخصات فنی قلم سورفیس

ابعاد 21.22 × 0.97 × 0.97 :سانتی متر
وزن 10 :گرم

امکانات و قابلیت ىا :تطابق با صفحو نمایش ىای لمسی خازنی
قابلیت ىا

سازگار با نسخو  1.0بلوتوث

دارای پاک کن در انتهای قلم

طراحی با دقت  1,092نقطو فشار
وزن 10 :گرم

سازگار با:
Surface Studio
Surface Laptop
Surface Book
Surface Pro
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Pen Tip Kit

مشخصات فنی

ابعاد 742 × 712 ×9.4 :میلی متر
وزن 013 :گرم

 -دارای نور پس زمینو

 دارای کلیدىایی  F1تا  F12و کلیدىایی میانبر برای ویندوز ،کنترل مدیا و تنظیم روشنایی صفحو نمایش و دکمو راست کلیک دارای لبو آىنربایی در قسمت باالیی کیبورد برای اتصال بهتر بو سطح تبلت و ایجاد زاویو راحت تر برای تایپ -ىوشمند و دارای شتاب سنج
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