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16/11/09 - Netbook Asus Eee PC 1201N disponible a Estats Units

Aquest nou model Asus EeePC 1201N encara no ha arribat a Catalunya, però ja
s'accepten reserves als Estats Units.El nou netbook és interessant perquè incorpora
una CPU Intel Atom N330, que és una unitat de procés de doble nucli, i va equipat
amb 3 GB.
Fins ara les CPU Atom era d'un sol nucli o core, i sembla que no podien equipar
més de 2 GB de RAM.
(no tinc clar si era una limitació del processador o de les plaques base)
També incorpora la nova plataforma Ion de Nvidia, i duu una placa gràfica GeForce
9400M que li permetria reproduir Full HD 1080p a través del port HDMI.
Com no podia ser d'una altra manera ja porta Wifi-N.
Sembla doncs, que la lluita entre la plataforma CULV d'Intel, i també d'Intel Atom,
no s'ha decidit encara.
La impressió que tinc fins ara és que és més potent la plataforma CULV basada en
processadors Dual Core de baix consum, sempre i quan no triem un celeron i core
solo, com anomenen als processadors d'un sol nucli.
En tot cas amb el processador de doble nucli, tarja nvidia, Wifi-N, Bluetooth, 8 hores
d'autonomia, resolució 1366×768 i 1,4 Kg és una màquina interessant per a qui
necessiti mobilitat.
Les característiques d'aquest equip són:
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• Pantalla: 12.1 polzades, 1366 x 768 pixels tecnologia LED
• CPU: 1.6GHz Intel Atom N330 dual core
• Gràfics i chipset: NVIDIA ION (GeForce 9400M)
• OS: Windows 7 Home Premium
• Memòria: 3GB DDR2
• Emmagatzement : 320GB HDD + 500GB web-based storage
• Connectivitat: 802.11b/g/n WiFI, Bluetooth, Ethernet
• I/O: HDMI, VGA, 3 USB 2.0 ports, lector de targes SD , mic, auriculars
• Webcam: 0.3MP
• Touchpad: Suporta multitouch gestures
• Bateria: 6 cel·les, 8 hores
• Colors: negre, blau o roig
• Dimensions: 29,71 x 20,82 x 3,3 centímetres (11.7? x 8.2? x 1.3? polzades)
• Weight: 1,4 Kg (3.1 pounds)
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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