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09/01/10 - Primer portàtil amb USB 3.0
Aquests dies, del 7 al 10, s'està celebrant la fira internacional del consumidor
d'electrònica CES (2010 International Consumer Electronics Show) a Estats Units.

S'hi ha presentat el primer portàtil amb USB 3.0, que com sabeu és molt més ràpid
que l'USB 2.0 (l'actual).Es tracta del model HP Elitebook 8540, que estarà
disponible aquest gener o febrer a Estats Units per $1,249 (866 EUR).
Això vol dir que en un tres i no res tots els portàtils vindran amb USB 3.0.
En qüestió de 2-3 mesos els que no tinguin USB 3.0 es consideraran obsolets i
baixaran de preu.
I és que USB 2.0 és molt lent comparat amb un disc dur local, i USB 3.0 multiplica
la velocitat respecte a l'anterior especificació per 10.
USB 2.0 té una velocitat de transferència màxima de 480 Mbit/segon (60 Mbytes
per segon).
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USB 3.0 té una velocitat de transferència màxima de 4,8 Gbits/segon (4.800 Mbit
per segon, és a dir 600 Mbytes per segon, velocitat que actualment cap disc dur , ni
el més ràpids SSD, pot proporcionar).
Aquest equip HP ve equipat amb els potents processadors Intel Core I7 i poden
muntar fins a 16 GB de RAM.
Sí, 16 GB, perquè accepta 4 mòduls de memòria de fins a 4 GB DDR3 a 1333 Mhz.
Genial per a un portàtil.
També pot equipar una tarja de vídeo Nvidia Quadro Fx 880M o una 1800M amb 1
GB de memòria dedicada GDDR3 i GDDR5 respectivament.
A més del gravador de Dvd, pot incorporar lector de Blueray, amb el que la
versatilitat multimèdia que pot oferir aquest equip és molt interessant.
En l'apartat de disc dur encara porta SATA-2, i em disgusta puix que en qualsevol
moment començaran a arribar els equips amb SATA-3 tal i com us anunciava l'11
de Novembre de 2009.
A la plana del producte a HP podeu veure les característiques d'aquest magnífic
portàtil.
Via: jkOnTheRun
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