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08/06/10 - Portàtils lleugerets ara
Us explico una mica el que està bé en portàtils i netbooks, els lleugerets, perquè hi
ha novetats roents a la cistella.

El nou model Asus Eee PC 1215N amb pantalla de 12.1" brillant i resolució 1366 x
768:- Processador Intel Atom D525 (1.8GHz, dual core)
- Gràfics Nvidia ION de nova generació (ION 2) el que vol dir poder jugar a jocs 3D
i que el portàtil no consumeixi energia per la tarja gràfica 3D quan no es facin servir
aquestes prestacions.
- 2 bancs de memòria (màxim 4 GB de RAM, 2×2 GB)
- sortida de vídeo HDMI (ja és imprescindible)
- USB 3.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 3.0 + HS (optional)
- Bateria de 6 cel·les (unes 7 hores d'autonomia fent-lo anar ni molt ni poc)
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Via: Netbooked
El model de 10 polzades i resolució 1024×768 Asus 1015PN també equipa
Bluetooth 3.0 i USB 3.0.

De cara al mundial Samsung ha presentat a Korea el Samsung N150 Plus Adidas
Special Edition netbook.No és quelcom gaire ortodox però destaco aquest equip per
les seves prestacions:
? USB 3.0
? Bluetooth 3.0
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He tractat de confirmar aquestes especificacions a la web d'asus però no m'ha estat
possible localitzar la informació.
En l'edició americana segueixen muntant USB 2.0, pel que imagino que si la
informació que tinc però no he pogut verificar és correcta, en un mes la nova edició
amb USB 3.0 i Bluetooth 3.0 estarà disponible arreu del món.
Via: Samsunghub

El model 11.6" 1366×768 Lenovo IdeaPad U160 presenta processadors Intel
Celeron U3400 (1.06GHz, 2MB cache) o bé Pentium U5400 (1.2GHz, 3MB cache) o
bé, i ara ve el millor:? Intel Core i3-330UM processor (1.2GHz, 3MB cache) fins a
Intel Core i7-740UM processor (1.2GHz, 4MB cache).
Són els processador Intel Core i3, i5, i i7 de baix consum per a portàtils i realment
corren comparats amb un Intel Atom.
? Memòria DDR3 fins a 4 GB
? Xarxa Gigabit
? Wifi 802.11b/g/n
? Wimax (opcional)
? HDMI
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? Port eSata (SATA extern, SATA2)
En el punt negatiu, molt negatiu, ports USB 2.0 i no 3.0 i que el Bluetooth també és
el 2.1 + EDR i no el 3.0.
Pesa 1,4 Kg amb la bateria grossa, de 6 cel·les (unes 7 hores de treball).
El preu orientatiu va dels $699 (avui 585 EUR) fins als $1,000 (US dolars, el
moment d'escriure aquest article 837 EUR).
Via: Netbooked
Les connexions 3G també vénen essent habituals.
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

