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Produktark
iPhone 13 Pro 512GB Gull
Varenummer: 916896 - Artikkelnummer: MLVQ3QN/A

iPhone 13 Pro. Fullstendig Pro.
iPhone 13 Pro. Tidenes største oppdatering av Pro-kamerasystemet. Super Retina XDRskjerm med ProMotion for en raskere og mer responsiv opplevelse. Lynrask A15 Bionicchip. Superrask 5G.1 Slitesterk utforming og et stort byks i batteritid.

Høydepunkter
6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm med ProMotion
A15 Bionic-chip for lynrask ytelse
12 MP TrueDepth-kamera
Slitesterk utforming med Ceramic Shield

Produktbeskrivelse

iPhone 13 Pro. Fullstendig Pro.
iPhone 13 Pro. Tidenes største oppdatering av Pro-kamerasystemet. Super Retina XDR-skjerm med ProMotion for en raskere og mer
responsiv opplevelse. Lynrask A15 Bionic-chip. Superrask 5G.1 Slitesterk utforming og et stort byks i batteritid.
Viktige punkter
6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm med ProMotion for en raskere og mer responsiv opplevelse2
Filmatisk modus gir liten dybdeskarphet og skifter fokus automatisk i opptakene dine
Avansert kamerasystem med 12 MP kamera med tele, vidvinkel og ultravidvinkel, LiDAR-skanner, 6x optisk zoom, makrofoto,
Fotostiler, ProRes-video,3 Smart HDR 4, Nattmodus, Apple ProRAW og opptak i 4K Dolby Vision HDR
12 MP TrueDepth-kamera med Nattmodus på forsiden, opptak i 4K Dolby Vision HDR
A15 Bionic-chip for lynrask ytelse
Opptil 22 timer med videoavspilling4
Slitesterk utforming med Ceramic Shield
Bransjeledende vannbestandighetsrangering på IP685
5G for ekstremt raske nedlastinger og strømming i høy kvalitet1
iOS 15 er full av nye funksjoner som lar deg gjøre mer med iPhone enn noen gang tidligere6
MagSafe-tilbehør for enkel og rask trådløs lading7

Spesifikasjoner

1

Farge

Gull

Lagring

512 GB

Produsent

Apple

Skjermstørrelse

6.1-tommer

Abonnement for datatrafikk kreves. 5G er tilgjengelig i utvalgte områder og fra utvalgte operatører. Hastigheten varierer avhengig av operatøren og forholdene på stedet. Kontakt

operatøren for mer informasjon om 5G-støtte, og se apple.com/iphone/cellular.

2

Skjermen har avrundede hjørner som følger de myke linjene i designen. Disse hjørnene er innenfor rektangelet som brukes som mål. Målt som et rektangel er skjermen 6,06
tommer diagonalt. Den synlige skjermflaten er mindre.
3

Kommer snart.

4

Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon og bruk Du finner mer informasjon på www apple com/no/batteries

Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon og bruk. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.
5

iPhone 13 Pro ble testet under kontrollerte laboratorieforhold og har, i henhold til IEC-standard 60529, en søl-, sprut- og støvbestandighetsrangering på IP68. Sprut-, søl- og
støvbestandighet er ikke permanente tilstander. Bestandigheten kan svekkes som følge av normal slitasje. Ikke lad en våt iPhone. I brukerhåndboken er det beskrevet hvordan du
rengjør og tørker den. Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske.
6

Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

7

Alt tilbehør selges separat.
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