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MacBook Air. Redesignet. Redefinert.
Redesignede MacBook Air med superkrefter fra neste generasjons M2-chip har utrolig
ytelse og opptil 18 timers batteritid – i et imponerende tynt aluminiumskabinett.1

Høydepunkter
Apple M2-chip med 8-kjerners prosessor og 10-kjerners grafikk
8 GB fellesminne. Kan konfigureres med opptil 24 GB arbeidsminne
Få mer gjort med opptil 18 timers batteritid
Aktivt kjølesystem sikrer en utrolig ytelse

Spesifikasjoner
8 GB fellesminne
512 GB SSD-lagring
Bakbelyst Magic Keyboard - norsk

Produktbeskrivelse

MacBook Air. Redesignet. Redefinert.
Redesignede MacBook Air med superkrefter fra neste generasjons M2-chip har utrolig ytelse og opptil 18 timers batteritid – i et
imponerende tynt aluminiumskabinett.1
Viktige punkter
M2-chip med neste generasjons CPU-, GPU- og maskinlæringsytelse
Raskere 8-kjerners CPU og opptil 10-kjerners GPU for å løse krevende oppgaver med letthet2
16-kjerners Neural Engine for avanserte maskinlæringsoppgaver
Opptil 24 GB raskere fellesminne, slik at alt du gjør, går raskt og jevnt
Opptil 20 prosent raskere når du bruker filtre og effekter på bilder2
Opptil 40 prosent raskere når du redigerer komplekse videoer2
18 timers batteritid, slik at du kan holde det gående hele dagen1
Vifteløs design for lydløs drift
13,6-tommers Liquid Retina-skjerm med lysstyrke på 500 nit og stort fargerom (P3) gir sterke farger og et utrolig detaljnivå3
1080p FaceTime HD-kamera med dobbelt så god oppløsning og ytelse i krevende lys
Tre mikrofoner fokuserer på stemmen din, og ikke på det som foregår rundt deg
Fire høyttalere med romtilpasset lyd for en oppslukende lytteopplevelse
Del innhold sømløst mellom iPhone og Mac
MagSafe-ladeport, to Thunderbolt-porter og hodetelefonutgang
Bakbelyst Magic Keyboard og Touch ID for sikker opplåsing og betaling
Rask trådløs Wi-Fi 6
Med lynrask SSD-lagring åpnes apper og filer på et øyeblikk
macOS Monterey gjør det lett å holde kontakten, dele og være kreativ på nye måter – på tvers av Apple-enhetene dine
Tilgjengelig i midnatt, stjerneskinn, stellargrå og sølvfinish

Spesifikasjoner

Farge

Sølv

Å

2022 Mid

Årgang

2022 Mid

Lagring

512 GB

Minne

8 GB

Prosessor

M2 med 8-kjerner CPU

Grafikk

M2 med 10-kjerner GPU

Produsent

Apple

Skjermstørrelse

13-tommer

Muligheter for konfigurering.
¹Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon og bruk. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.
2

Sammenlignet med forrige generasjon.

3

Skjermen på 13,6-tommers MacBook Air har avrundede hjørner på toppen. Målt som et rektangel er skjermen 13,6tommer diagonalt (den faktiske synlige skjermflaten er mindre).
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