Selexion
Uilenbaan 90 K3
2160 Wommelgem

03/808 25 75
service@selexion.be

Merk: Apple
Model: MPXR2FN/A

€ 1.499,00
0190198393319

0 190198 393319 >

Omschrijving
De nieuwe MacBook Pro is ongelooﬂijk dun en licht, en sneller en krachtiger dan voorheen.
Nooit eerder was het display zo helder en kleurrijk.
Ongeëvenaard. Snel.
De prestaties van de nieuwe MacBook Pro zijn ongekend en je neemt hem nog makkelijker mee.
Ga razendsnel van idee naar resultaat met de geavanceerde graphics, supersnelle processors,
handige opslagmogelijkheden en meer.
Graphics. Je ogen weten niet wat ze zien.
De 15-inch MacBook Pro wordt standaard geleverd met een krachtige discrete-level Radeon
Pro-GPU. De Radeon Pro wordt geproduceerd door middel van een 14-nm proces en levert
uitstekende prestaties bij een laag energieverbruik. En nu is het topmodel standaard voorzien
van 4 GB GDDR5-geheugen, zodat bijvoorbeeld het in realtime renderen van 3D-titels in
Final Cut Pro X heel soepel gaat. Het 13-inch model is voorzien van 64 MB ingebed DRAMgeheugen om graﬁsche taken te versnellen. En daardoor maak je nu nog sneller de meest
geweldige dingen.
Genoeg energie voor een hele dag.
MacBook Pro levert nog betere prestaties in een dun design, terwijl je hem toch een hele dag
kunt gebruiken. De batterij van zowel het 13-inch als het 15-inch model gaat namelijk tot maar
liefst 10 uur mee. Dus waar je ook bent, je kunt altijd doorgaan met kijken, gamen of editen.
Het coolste wat je nooit zult zien.
Hoe dunner de notebook, hoe minder ruimte er is om te koelen. Daarom zit MacBook Pro vol
met innovaties die zorgen voor een eﬃciënte koeling en luchtstroom bij intensieve taken, zoals
het bewerken van video’s, het overzetten van grote bestanden of het spelen van graﬁsch
veeleisende games.
Het meest heldere en kleurrijke display ooit op een MacBook.
Het display van de MacBook Pro is het beste ooit in een MacBook. Het heeft heldere ledachtergrondverlichting en door de hoge contrastverhouding komen zwarte en witte tinten extra
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goed tot hun recht. Dankzij de variabele refresh-rate en het grote diafragma van de pixels is het
energieverbruik laag. En het display ondersteunt brede kleurweergave voor nog mooiere
groene en rode tinten dan bij sRGB. Dit zorgt voor natuurgetrouwe, levendige en gedetailleerde
afbeeldingen, essentieel bij kleurcorrectie, editen en graﬁsch ontwerpen.
Speakers die meer van zich laten horen.
Geniet van prachtig uitgebalanceerd hiﬁ-geluid met een breed dynamisch bereik en meer lage
tonen. De luidsprekers worden direct op de systeemvoeding aangesloten waardoor meer
piekversterking mogelijk is. Ideaal dus als je op je MacBook Pro snel even een nummer mixt, op
locatie een video edit, of onderweg van een ﬁlm geniet.
Beter toetsenbord. Ruimer trackpad.
Werken met MacBook Pro gaat in alle opzichten vlot en soepel. Het toetsenbord is voorzien van
ons vlindermechanisme van de tweede generatie. De toetsen zijn vier keer stabieler dan bij een
traditioneel schaarmechanisme, waardoor typen nog prettiger is. En op het grote Force Touchtrackpad hebben je vingers volop ruimte om te bewegen en klikken.
De meest krachtige en veelzijdige poort ooit.
Thunderbolt 3 is een geavanceerde universele poort die een hoge bandbreedte combineert met
de veelzijdigheid van USB-C. De poort kan worden gebruikt voor gegevensoverdracht, opladen
en video-uitvoer, en heeft een doorvoer van maximaal 40 Gbps. Dat is twee keer zo snel als
Thunderbolt 2. Beide uitvoeringen van MacBook Pro met Touch Bar beschikken over vier
poorten, twee aan elke kant. Je devices kun je heel eenvoudig aansluiten met een kabel of
adapter. Bovendien is Thunderbolt 3 omkeerbaar. Dus je sluit hem altijd in één keer goed aan.

Speciﬁcaties
AANSLUITINGEN
Aantal Thunderbolt 3
poorten

4

Combo
hoofdtelefoon/microfoon

Ja

Netwerkaansluiting

Nee

Thunderbolt-poort

Ja

Algemeen
gebruik

Vormfactor

Clamshell

Webcam

Ja

ALGEMEEN
Type laptop

BESTURINGSSYSTEEM
Besturingssysteem (OS)

Mac OS X

CAMERA
Camera achterzijde

Nee

CONNECTIVITEIT
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Bluetooth

Bluetooth-versie

4.2

Ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac
(Wi-Fi 5), Wi-Fi
802.11n (Wi-Fi
4), Wi-Fi 802.11b
(Wi-Fi 1), Wi-Fi
802.11g (Wi-Fi
3), Wi-Fi 802.11a
(Wi-Fi 2)

Breedte

30.41 cm

Diepte

21.24 cm

Gewicht

1,37 kg

Hoogte

1.49 cm

Kleur

Zilver

Wi-Fi

Ja
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FYSIEKE KENMERKEN

GEBRUIKSGEMAK
Verlicht toetsenbord

Ja

GEHEUGEN
Werkgeheugen

8 GB

OPSLAG
Geheugenkaartlezer

Nee

Opslagcapaciteit

128 GB

Optische drive

Nee

Totale opslagcapaciteit

128 GB

Type opslag

SSD

PROCESSOR
Aantal processorkernen

2

Graﬁsche kaart

Intel Iris Plus
Graphics 640

Kloksnelheid processor

2,3 GHz

Processor

Intel Core i5

Processorfamilie

Core i5

Processornummer

7360U

Aanraakscherm

Nee

Schermgrootte

13,3 inch

Schermresolutie

2560 x 1600
pixels

SCHERM

SENSOREN
Vingerafdruksensor

Nee
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STROOM
Aantal batterijen
meegeleverd

1

Batterij meegeleverd?

Ja

Batterijcapaciteit

54,5 Whrs

Batterijtechnologie

Lithium-Polymeer

Batterijtype

Pack

Maximale batterijduur

10 uur
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