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Apple MacBook Pro 13 MF840ZE/A
www.tio.pl/apple-macbook-pro-13-mf840ze-a-produkt-6819.html

Cena brutto:

6799 zł
Cena netto: 5527.64 zł

13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina oferuje grafikę Intel Iris, która zwiększyła
wydajność nawet o 90 procent do poprzedniej generacji nadaje się zarówno do codziennych
zadań jak i do intensywnej pracy. Z łatwością obsłużysz duże ilości albumów fotograficznych,
zagrasz w gry w niesamowitych szczegółach. 13-calowy MacBook Pro ma niewielkie rozmiary
ale za to dużą wydajność. Nowy gładzik Force Touch dostępny tylko w modelu 13
calowym.
15-calowy MacBook Pro ma fenomenalny wyświetlacz, mocną kartę graficzną. Czwartej
generacji procesor Intel Core i7 oferuje grafikę Iris Pro 6100 z 128 MB wbudowanej pamięci,
która przyspiesza zadania procesora i karty graficznej, działając jako ultraszybka pamięć
podręczna. Dla jeszcze większych potrzeb funkcjonalnych 15-calowy MacBook Pro oferuje
imponującą grafikę która łączy w sobie moc Iris Graphics Pro 6100 z nowym procesorem
graficznym NVIDIA GeForce GT 750M z 2 GB pamięci GDDR5.

Piątej generacji procesory Intel
Dual-Core, Quad-Core

Z najnowszą generacją procesorów Intel dual-core i5 lub i7 13-calowy MacBook Pro z
wyświetlaczem Retina pozwala zabrać ze sobą najbardziej wymagające aplikacje.
Technologia Hyper- Threading zwiększa wydajność, obsługując wiele zadań jednocześnie.
Taktowanie do 2.9 GHz, wspólny cache L3 do 4MB i prędkością turbo Boost do 3.3GHz procesory te są gotowe do każdego zadania.
15-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina ma możliwość tworzenia jeszcze bardziej
niesamowitych rzeczy . Czwarta generacja czterordzeniowe procesory Intel Core i7
zapewniają najwyższą wydajność w historii w MacBooku Pro. Dzięki taktowaniu do 2,6 GHz , 6
MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 oraz prędkością turbo Boost do 3.8GHz możesz
pracować na najbardziej złożonych aplikacji np. jak Final Cut Pro. Topowy model jest
standardowo wyposażony w 16 GB superszybkiej 1600MHz pamięci. Oznacza to, że
15-calowy MacBook Pro jest gotów na każde zadanie.
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*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w salonie TiO media mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

