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Tuotekuvaus

Nyt iPad näyttää entistäkin loistavammalta kädessäsi. Retina-näytössä on yli 3,1 miljoonaa pikseliä. Miljoona
pikseliä enemmän kuin HDTV:ssä. Se tarkoittaa 2048 x 1536 tarkkuutta, mikä on nelinkertaisesti edellisen
sukupolven iPad miniin verrattuna. Pikselit ovat itse asiassa niin lähekkäin, etteivät silmäsikään erota niitä. Kuvien
ja videoiden yksityiskohdat näkyvät siis uskomattoman tarkasti, ja teksti on veitsenterävää. Parhaat pikselit ovat
juuri niitä, joita et voi nähdä.
A7-siru vie iPadin tehon ja nopeuden uusiin ulottuvuuksiin. A7-sirun ansiosta ohjelmat pyörivät nopeammin.
Pelit reagoivat herkemmin. Ja koko iPad minin käyttö tuntuu nopeammalta, koska se on selvästi nopeampaa.
Mutta se on vasta alkusoittoa. Se tukee lisäksi OpenGL ES 3.0 -versiota, joten saat käyttöösi pöytäkoneista
ja pelikonsoleista tutut yksityiskohtaiset grafiikat ja visuaaliset tehosteet. A7-siru perustuu 64-bittiseen
arkkitehtuuriin, joka avaa oven entistä vahvemmille ja tehokkaammille ohjelmille. Tämä luo entistä enemmän
mahdollisuuksia iPad minin käyttöön. iPad mini suunniteltiin liikkeellä oloon. Siksi M7-rinnakkaisprosessorissa
on todella paljon järkeä. Se mittaa liikkeen iPad ministäsi hakemalla tietoa kiihtyvyysanturista, gyroskoopista ja
kompassista. Näin ohjelmat voivat hyödyntää iPad minin liikkeitä ja tehdä käyttökokemuksestasi paremman. Tämä
kuuluisi normaalisti A7-sirun tehtäviin. Mutta M7 on tässä tehokkaampi, mikä säästää virtaa.
iPad mini tuo käyttöösi tuplasti suorituskykyisemmän Wi-Fin kahden antennin ja MIMO-teknologian ansiosta.
Kaksikaistaisen (2,4 GHz ja 5 GHz) 802.11n Wi-Fin ja MIMOn ansiosta tiedonsiirtonopeudet voivat olla jopa 300
Mb/s, mikä on kaksinkertainen edellisen sukupolven iPad miniin verrattuna. Kun siis haluat ladata elokuvan, jakaa
kuvia tai dokumentteja AirDropilla tai vain selata verkkoa, yhteytesi toimii nopeammin kuin koskaan.
iPad mini on mainio kumppani jokaiseen päivään. Koska sen mukana tulee ohjelmia, joiden avulla voit
tehdä mukavimpia arjen asioita, kuten tarkistaa sähköpostisi tai puhua äidille FaceTimessa. iPhoto, iMovie,
GarageBand, Pages, Numbers ja Keynote tulevat nyt ilmaiseksi iPad minin mukana. Voit siis kirjoittaa seuraavan
menestysromaanisi, hioa esityksiäsi ja säveltää kotivideoosi musiikkia suoraan omasta iPad ministäsi. Kaikki nämä
ohjelmat on optimoitu 64-bittiselle arkkitehtuurille. Ne toimivat niin sujuvasti ja tehokkaasti, että sinä ja iPad
minisi olette kyvykkäin tiimi koskaan. Heti laitettuasi sen päälle.
Joskus tuntuu mukavalta keskustella kasvokkain. iPad minin FaceTime-videopuheluiden ansiosta keskustelusi
näyttävät paremmilta kuin koskaan. Soita videopuhelu Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta ja näe (tai näytä) jokainen
ilme tyylikkäällä näytöllä. Nyt FaceTime HD -kamerassa on tehokas taustavalokenno ja suuremmat pikselit.
Se piristää kaikkia FaceTime-keskusteluita, omakuvia ja Photo Booth -ryhmäotoksia, jopa heikosti valaistuissa
olosuhteissa. iPad mini kallistaa kuuntelevan korvansa. Siinä on nimittäin kaksi mikrofonia. Ne eivät ainoastaan
kerää ääntä tehokkaammin, vaan myös tuottavat parempaa ääntä. Ne toimivat yhteistyössä vaimentamalla
äänen siitä lähteestä, johon et ole keskittynyt. Näin FaceTime-puheluiden ääni paranee, koska taustamelua on
vähemmän. Ja videotallenteesi kuulostavat selkeämmiltä.
iPad minin 5 megapikselin iSight-kamera suunniteltiin avuksesi, jotta voit ikuistaa elämän tärkeät hetket hetkessä.
Voit käyttää Retina-näyttöä helppona etsimenä täydellisen otoksen sommitteluun. Vaihda pyyhkäisyllä still-kuvien
tallentamisesta 1080p HD-videoon. Kun kuvaat, A7-sirun kuvasignaaliprosessori toimii yhdessä kameran kanssa
ja tekee suuren määrän säätöjä. Tämä takaa erinomaiset kuvat tai videot. Automaattisesti. Sinun tehtäväksesi jää
vain pohtia, kenen kanssa haluat jakaa hetken.

Ominaisuudet

• 7,9 tuuman Retina-näyttö
Nyt iPad näyttää entistäkin loistavammalta kädessäsi. Retina-näytössä on yli 3,1 miljoonaa pikseliä.
Miljoona pikseliä enemmän kuin HDTV:ssä. Se tarkoittaa 2048 x 1536 tarkkuutta, mikä on nelinkertaisesti
edellisen sukupolven iPad miniin verrattuna. Pikselit ovat itse asiassa niin lähekkäin, etteivät silmäsikään
erota niitä. Kuvien ja videoiden yksityiskohdat näkyvät siis uskomattoman tarkasti, ja teksti on
veitsenterävää. Parhaat pikselit ovat juuri niitä, joita et voi nähdä.

• Ohut ja kevyt muotoilu



iPad minissä on vaikuttava Retina-näyttö, uskomattoman tehokas A7-siru, edistykselliset langattomat
yhteydet ja paljon muuta. Silti se on ohut, kevyt ja mini. Se on vain 7,5 mm paksu ja painaa vain noin
kolmanneskilon. Voit siis tehdä paljon enemmän, vaikka pitelet entistä vähemmän.

• A7-siru
A7-siru vie iPadin tehon ja nopeuden uusiin ulottuvuuksiin. A7-sirun ansiosta ohjelmat pyörivät
nopeammin. Pelit reagoivat herkemmin. Ja koko iPad minin käyttö tuntuu nopeammalta, koska se on
selvästi nopeampaa. Mutta se on vasta alkusoittoa. Se tukee lisäksi OpenGL ES 3.0 -versiota, joten saat
käyttöösi pöytäkoneista ja pelikonsoleista tutut yksityiskohtaiset grafiikat ja visuaaliset tehosteet. A7-siru
perustuu 64-bittiseen arkkitehtuuriin, joka avaa oven entistä vahvemmille ja tehokkaammille ohjelmille.
Tämä luo entistä enemmän mahdollisuuksia iPad minin käyttöön.

• M7-rinnakkaisprosessori
iPad mini suunniteltiin liikkeellä oloon. Siksi M7-rinnakkaisprosessorissa on todella paljon järkeä. Se
mittaa liikkeen iPad ministäsi hakemalla tietoa kiihtyvyysanturista, gyroskoopista ja kompassista. Näin
ohjelmat voivat hyödyntää iPad minin liikkeitä ja tehdä käyttökokemuksestasi paremman. Tämä kuuluisi
normaalisti A7-sirun tehtäviin. Mutta M7 on tässä tehokkaampi, mikä säästää virtaa.

• Huippunopea Wi-Fi
iPad mini tuo käyttöösi tuplasti suorituskykyisemmän Wi-Fin kahden antennin ja MIMO-teknologian
ansiosta. Kaksikaistaisen (2,4 GHz ja 5 GHz) 802.11n Wi-Fin ja MIMOn ansiosta tiedonsiirtonopeudet
voivat olla jopa 300 Mb/s, mikä on kaksinkertainen edellisen sukupolven iPad miniin verrattuna. Kun siis
haluat ladata elokuvan, jakaa kuvia tai dokumentteja AirDropilla tai vain selata verkkoa, yhteytesi toimii
nopeammin kuin koskaan.

• Mukana loistavia ohjelmia
iPad mini on mainio kumppani jokaiseen päivään. Koska sen mukana tulee ohjelmia, joiden avulla voit
tehdä mukavimpia arjen asioita, kuten tarkistaa sähköpostisi tai puhua äidille FaceTimessa. iPhoto,
iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ja Keynote tulevat nyt ilmaiseksi iPad minin mukana. Voit siis
kirjoittaa seuraavan menestysromaanisi, hioa esityksiäsi ja säveltää kotivideoosi musiikkia suoraan
omasta iPad ministäsi. Kaikki nämä ohjelmat on optimoitu 64-bittiselle arkkitehtuurille. Ne toimivat niin
sujuvasti ja tehokkaasti, että sinä ja iPad minisi olette kyvykkäin tiimi koskaan. Heti laitettuasi sen päälle.

• FaceTime HD -kamera
Joskus tuntuu mukavalta keskustella kasvokkain. iPad minin FaceTime-videopuheluiden ansiosta
keskustelusi näyttävät paremmilta kuin koskaan. Soita videopuhelu Wi-Fi- tai mobiiliverkon kautta
ja näe (tai näytä) jokainen ilme tyylikkäällä näytöllä. Nyt FaceTime HD -kamerassa on tehokas
taustavalokenno ja suuremmat pikselit. Se piristää kaikkia FaceTime-keskusteluita, omakuvia ja Photo
Booth -ryhmäotoksia, jopa heikosti valaistuissa olosuhteissa.

• 5 MP iSight-kamera
iPad minin 5 megapikselin iSight-kamera suunniteltiin avuksesi, jotta voit ikuistaa elämän tärkeät hetket
hetkessä. Voit käyttää Retina-näyttöä helppona etsimenä täydellisen otoksen sommitteluun. Vaihda
pyyhkäisyllä still-kuvien tallentamisesta 1080p HD-videoon. Kun kuvaat, A7-sirun kuvasignaaliprosessori
toimii yhdessä kameran kanssa ja tekee suuren määrän säätöjä. Tämä takaa erinomaiset kuvat tai
videot. Automaattisesti. Sinun tehtäväksesi jää vain pohtia, kenen kanssa haluat jakaa hetken.

• Kaksi mikrofonia
iPad mini kallistaa kuuntelevan korvansa. Siinä on nimittäin kaksi mikrofonia. Ne eivät ainoastaan kerää
ääntä tehokkaammin, vaan myös tuottavat parempaa ääntä. Ne toimivat yhteistyössä vaimentamalla
äänen siitä lähteestä, johon et ole keskittynyt. Näin FaceTime-puheluiden ääni paranee, koska
taustamelua on vähemmän. Ja videotallenteesi kuulostavat selkeämmiltä.

Tekniset tiedot

Tuotenimike: APPLE iPad mini Retina Wi-Fi Cell 16GB Silver Demo

Tuotekuvaus: Apple iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 16 Gt - 7.9" IPS ( 2048 x 1536 ) -
takakamera + etukamera - Wi-Fi, Bluetooth - 4G - hopea - demo
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Yleistä

Tuotteen tyyppi Tablet

Käyttöjärjestelmä Apple iOS 7

Näyttö

Tyyppi 7.9" IPS TFT - LED-taustavalo

Erotuskyky 2048 x 1536 ( 326 ppi )

Kosketusnäyttö Monikosketus

Ominaisuudet Sormenjäljiltä suojattu öljyä ja rasvoja hylkivä pinta, Retina-näyttö



Suoritin

Suoritin Apple A7

64-bitin Computing Kyllä

Muisti

Tallennuslaitteet 16 Gt

Tietoliikenne

Matkapuhelinteknologia 3G, 4G

Matkapuhelinprotokollat GSM, UMTS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA,
CDMA 2000 1X EV-DO Rev. B

Taajuusalue GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / CDMA 2000 X1 800/1900 /
LTE 700b/700c/800/800 DD/850/900/1800/1900/2100/2600 / AWS 1700/2100

Langaton liitettävyys 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Kamera

Rear-facing Camera 5 megapikseliä

HD videotallennus 1080p

Ominaisuudet Videovakain, tap to focus, photo and video geotagging, kasvontunnistus
pysähtyneissä kuvissa, 5 megapikselin iSight-kamera, automaattitarkennus, FaceTime
HD -kamera

Front-facing Camera 1,2 megapikseliä

Sijainti

Vastaanotin A-GPS

Multimedia

Tuetut digitaaliset
videoformaatit

MPEG-4 SP (kork. 640x480), Motion JPEG (enint. 1280x720), H.264 High Profile Level
4.2 (enintään 1080p)

Audio Kaksi mikrofonia , kaiutin

Tuetut digitaaliset
audioformaatit

MP3, WAV, AAC, AIFF, suojattu AAC, Audible, Apple Lossless

Ohjelmisto

Esiladattu ohjelmisto Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, FaceTime, Photo Booth,
Safari, Videos, Photos, App Store, Maps, Game Center, iBooks, Newsstand, Siri,
iCloud, Muistutukset, Music, iTunes Store

Järjestelmävaatimukset PC-liitännälle

Vaadittu käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional
SP3 tai uudempi, Microsoft Windows XP Home Edition SP3 tai uudempi, Apple MacOS
X 10.6.8 tai uudempi, Windows 8

Laajennus ja liitettävyys

Laajennus Paikat 1 x Nano-SIM card

Liitännät 1 x kuulokkeet¦1 x Lightning

Akku / paristo

Tekniikka Litiumpolymeeri

Kapasiteetti 23.8 Wh

Käyttöaika Jopa 10 tuntia

Käyttöaikatiedot WiFi-nettiselaus - jopa 10 tunti(a)¦Videotoisto - jopa 10 tunti(a)¦Audiotoisto - jopa 10
tunti(a)¦Web browsing over cellular data network - jopa 9 tunti(a)

Muuta

Väri Hopea



Sensorit Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, kolmen akselin gyroanturi, digitaalinen
kompassi

Ominaisuudet Lataus USB:n kautta, alumiinikuori, VoiceOver-näyttölukija, AirPrint, AirPlay,
lapsilukot, Sanelu, AssistiveTouch, MIMO-teknologia, AirDrop, Apple M7 -liikesuoritin

Sisältyvät lisävarusteet Verkkovirta-adapteri

Sisältyvät kaapelit 1 x Lightning to USB -kaapeli

Paikallistaminen Suomi, ruotsi / Suomi, Ruotsi

Hinnoittelutyyppi Demo

Mitat & paino

Leveys 13.47 cm

Syvyys 0.75 cm

Korkeus 20 cm

Paino 341 g

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 0 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 35 °C

Toimintakosteus 5 - 95% (non-condensing)

Vähimmäismivarastointilämpötila-20 °C

Enimmäisvarastointilämpötila45 °C

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tiedoista
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