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Gör livet lättare med ny bärbar dator:
Ultratunn ingenjörskonst från Samsung
nu i butik
Går det att bli både tunnare och kraftfullare på en och samma gång? Ja,
Samsungs 9-serie är beviset. Den nya bärbara datorn med 15-tumsskärm är
endast 14,9 millimeter tunn.
En dröm för de på språng
Med en vikt på endast 1,59 kilo är 900X4C med bildskärm på 15 tum en
bärbar dator i dess rätta bemärkelse, som enkelt får plats i väskan eller under
armen. Med funktionen Fast Start går datorn från viloläge till full kraft på
endast 1,4 sekunder. En dröm för de på språng. Och direkt solljus är en

utmaning som 9-serien klarar galant tack vare den mycket ljusstarka,
antireflekterande och högupplösta skärmen.
Gediget hantverk
Bakom 9-serien ligger över 33 000 timmar av utvecklings- och designarbete.
De flesta komponenter, varav upp till 75 procent är utvecklade av Samsung,
är specialdesignade för att göra 9-serien så tunn och lätt som möjligt.
Ingenjörerna har till och med lyckats med bedriften att klämma in en 15tumspanel i ett 14-tums chassi. Resultatet blir en minimal ram runt skärmen.
Under skalet i borstad mörkgrå aluminium sitter en ssd med upp till 128
gigabyte, en ny Core i7-processor och ett batteri som klarar upp till tio
timmar på en laddning och har tre gånger längre livscykel än många andra
batterier.
Modellen på 13 tum, 900X3C, är endast 12,9 millimeter tunn, väger 1,16 kilo
och har en batteritid på upp till 7,3 timmar. Denna modell har även utrustats
med PLS-skärm – Samsungs egen teknik som förbättrar betraktningsvinkeln
och färgåtergivningen.
Samsung 9-serien har försetts med en reflexfri HD+ bildskärm (1600 x 900)
med en ljusstyrka på 400 nits. 9-serien går från viloläge till aktivt läge på 1,4
sekunder. Samtliga modeller har Intels nya Ivy Bridge-processorer.
NP900X4C-A01SE: 15 tum (MaxScreen), Core i7-processor, ssd 128 gigabyte,
8 gigabyte ram, batteritid upp till 10 timmar, 1,59 kilo och 14,9 millimeter
tunn. Rekommenderat butikspris: 16 000 kronor.
NP900X3C-A01SE: 13 tum, Core i5-processor, ssd 128 gigabyte, 4 gigabyte
ram, batteritid upp till 7,3 timmar, 1,16 kilo och 12,9 millimeter tunn.
Rekommenderat butikspris: 13 000 kronor.
NP900X3C-B01SE: 13 tum, Core i5-processor, ssd 128 gigabyte, 4 gigabyte
ram, batteritid upp till 7,3 timmar, 1,16 kilo och 12,9 millimeter tunn.
Windows 7 Professional och tpm-chip. Rekommenderat butikspris: 15 600
kronor.
Anslutningar: hdmi-mikroport, usb 3.0, usb 2.0, 4-till-1 kortläsare, vga (via
dongle), rj45 (dongle), headphones/mic, inbyggd webbkamera.
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Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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