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Laptop: Apple MacBook Air (2020) Goud MVH52FN/A
levert tot 2x snellere CPU-prestaties en tot 80 procent snellere
graphics. Internetten, gamen of een video editen, het gaat
allemaal makkelijker dan ooit. Met tot 16 GB krachtig
3733-MHz geheugen werkt alles soepel, ook als je veel apps
tegelijk geopend hebt. Op de snelle SSD vanaf 256 GB heb je
twee keer zoveel ruimte als bij de vorige
standaard-configuratie. En heb je meer ruimte nodig voor al je
video's, muziek, foto's, bestanden en games, dan is een
configuratie tot 2 TB mogelijk.
Toetsenbord
MacBook Air heeft nu het nieuwe Magic Keyboard, dat werd
geintroduceerd op de 16-inch MacBook Pro. Het vernieuwde
schaar-mechanisme heeft een key travel van 1 mm en zorgt
dat je makkelijker, nauwkeuriger en stiller typt. Met de
pijltoetsen in een omgekeerde T kun je soepel navigeren, of je
nu bezig bent met coderegels, spreadsheets of een game. En
dankzij de omgevings-licht--sensor en de toetsen met
achtergrond-verlichting kun je ook bij weinig licht gewoon
doortypen.

€ 1499,De buiten-gewoon dunne en lichte MacBook Air is nu
krachtiger dan ooit. Hij heeft een schitterend Retina-display,
een nieuw Magic Keyboard, Touch ID, tot twee keer zo snelle
processors, snellere graphics en twee keer zoveel
opslag-capaciteit. De elegante wigvorm is gemaakt van 100%
gerecycleerd aluminium, waardoor dit de groenste Mac aller
tijden is. En de batterij gaat de hele dag mee, dus is deze
perfect draagbare MacBook Air de ideale notebook voor al je
dagelijkse bezigheden.
Retina-display
Het display heeft een resolutie van 2560 x 1600 met meer dan
vier miljoen pixels, je kijkt je ogen uit. Afbeeldingen zien er
realistischer en meer gedetailleerd uit. Tekst is haarscherp.
True Tone-technologie stemt automatisch de witbalans af op
het omgevings-licht, waardoor webpagina's en e-mails er even
natuurlijk uitzien als op papier. Dankzij de miljoenen kleuren
komen alle beelden volledig tot leven. En het displayglas loopt
helemaal door tot de rand van de behuizing, zodat je goed
kunt focussen op wat er op het scherm staat. Kortom, dit
display is een feest voor het oog.
Prestaties
MacBook Air weegt slechts 1,29 kg en staat garant voor
geweldige prestaties. De quad-core Intel Core i7-processor

Het Force Touch-trackpad behoort tot de beste ter wereld. Met
subtiele verschillen in de hoeveelheid druk die je uitoefent kun
je aangeven wat er moet gebeuren. De besturing is uiterst
precies en je krijgt altijd dezelfde reactie, ongeacht waar je
klikt. Bovendien is het trackpad groot genoeg voor
Multi-Touch-bewegingen als knijpen en scrollen. Je vingers
vinden vanzelf de weg.
Touch ID
MacBook Air heeft Touch ID voor geavanceerde beveiliging
en meer gebruiksgemak. Je plaatst gewoon je vinger op de
Touch ID-sensor en je Mac wordt ontgrendeld. Met je
vingerafdruk kun je meteen bij beveiligde bestanden, notities
en systeem--instellingen, zonder eerst het zoveelste
wacht-woord in te voeren. Online shoppen is ook een stuk
makkelijker: wanneer je bij het afrekenen Apple Pay kiest, ben
je met een simpele aanraking klaar. Een verzend- of
factuuradres opgeven is niet nodig. Je hoeft ook niet bang te
zijn dat je betalings-gegevens bij de webwinkel belanden. Met
Touch ID blijven je privegegevens prive.
Apple T2 Security-chip
MacBook Air is voorzien van de Apple T2 Security-chip. Dat is
de tweede generatie van een speciaal door Apple ontworpen
Mac-siliciumchip die MacBook Air nog veiliger maakt. Dus als
je via Touch ID je Mac ontgrendelt, een beveiligd bestand
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opent of in een webwinkel betaalt, zijn je eigen gegevens altijd
goed beveiligd. Alles wat je op de SSD bewaart, wordt direct
automatisch versleuteld. En dankzij de T2 Security-chip klinkt
je MacBook Pro nu nog vertrouwder: 'He Siri' staat altijd voor
je klaar om apps te openen, bestanden te zoeken, muziek af
te spelen of je vragen te beantwoorden.
Speakers en camera

Eigenschappen:
Batterijcapaciteit

49,9 Whrs

MacBook Air klinkt beter dan ooit dankzij de allernieuwste
geluids-technieken. De stereo-speakers leveren twee keer
zoveel bas en 25% meer volume. Het stereogeluid is breder,
wat je meteen hoort als je muziek luistert of een film kijkt.
Dankzij de FaceTime-camera zien al je vrienden je in hoge
definitie. En nu vangen drie microfoons je stem op, zodat je
nog duidelijker overkomt als je via FaceTime belt, iets dicteert
of iets tegen Siri zegt.

Batterijtechnologie

Lithium-Polymeer

Besturingssysteem (OS)

Mac OS X

Bluetooth

ja

Bluetooth-versie

5.0

Breedte

30,41 cm

Camera achterzijde

nee

Webcam

ja

Thunderbolt 3

Diepte

21,24 cm

Geheugenkaartlezer

nee

Gewicht

1,29 kg

Grafische kaart

Intel Iris Plus Graphics

Hoogte

1,61 cm

Batterij meegeleverd?

ja

Kleur

Goud

Kloksnelheid processor

1,1 GHz

Materiaal

Aluminium

Maximum intern geheugen

16 GB

Netwerkaansluiting

nee

Type opslag

SSD

Optische drive

nee

Processor

Intel Core i5

Schermgrootte

13,3 inch

Schermresolutie

2560 x 1600 pixels

Thunderbolt-poort

ja

Totale opslagcapaciteit

512 GB

Verlichte toetsen

ja

Vingerafdruksensor

ja

Werkgeheugen

8 GB

Wi-Fi

ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Aanraakscherm

nee

Aantal processorkernen

2

Aantal Thunderbolt 3 poorten

2

Aantal USB 3.1-poorten

2

Aantal USB-poorten

2

Aantal USB-poorten Type C

2

Maximale batterijduur

12 uur

Thunderbolt 3 is een geavanceerde universele poort die een
hoge bandbreedte combineert met de veelzijdigheid van
USB-C. En MacBook Air heeft er twee. Je kunt ze gebruiken
voor gegevens--overdracht, opladen en video-uitvoer, en ze
hebben een doorvoer-snelheid van tot wel 40 Gb/s. Dat is
twee keer zo snel als Thunderbolt 2. Je devices sluit je
eenvoudig aan met een kabel of adapter. En de Thunderbolt
3-connector is symmetrisch: je plugt hem dus altijd in een keer
goed in.
Materialen
MacBook Air is gemaakt van een speciaal door Apple
gecreeerde aluminium--legering, die even sterk en solide is en
er net zo mooi uitziet, zonder dat we nieuw aluminium uit de
grond hoeven te halen. Voor deze legering worden resten
aluminium--schaafsel gebruikt, die tot op atoomniveau worden
bewerkt. Het resultaat is een behuizing die net zo
oogverblindend mooi en sterk is als al onze andere
behuizingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Foto Video Robyns BTW be 0412.457.262.
28/11/2020 12:06:33

Pag. 2/3

Foto Video Robyns
Stapelstraat 80, 3800 St.- Truiden - +32 (0)11 68 25 64
info@robyns.be - fvrobyns.selexion.be

Opslagcapaciteit SSD

512 GB

Type laptop

Algemeen gebruik

Aantal batterijen meegeleverd

1

Batterijtype

Pack

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Foto Video Robyns BTW be 0412.457.262.
28/11/2020 12:06:34

Pag. 3/3

