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قـــاِرن قبـــل أن تشتـــري: مواصفـــات وأسعـــار أفضـــل الماركـــات
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 
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نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة الثامنة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة الخامسة والنصف مســـاء
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