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Seria VAIO® Duo 13:
pomysłowa i inspirująca
Wkrótce na sklepowych półkach pojawią się nowe, lekkie, hybrydowe
Ultrabooki™ Sony VAIO® Duo 13 z ekranem 33,7 cm (13,3") — ciekawie
zaprojektowane i pozwalające twórczo wykorzystywać własne pomysły i
wyobraźnię.
Seria VAIO® Duo 13 ma unikatową konstrukcję Surf Slider™, dzięki której
użytkownik może błyskawicznie wybierać optymalny tryb pracy: z klawiaturą
lub z tabletem i rysikiem. Tryb tabletu pozwala na odręczne rysowanie i
pisanie przy użyciu wygodnego, reagującego na zmiany siły nacisku rysika
cyfrowego; w trybie klawiatury można natomiast sprawnie przygotowywać
dokumenty i prezentacje. Pisanie na pełnowymiarowej, podświetlanej
klawiaturze nie wyklucza użycia dotykowego wyświetlacza, obsługującego
między innymi gesty multi-touch.
Nowa seria ma szereg funkcji zwiększających efektywność pracy.
Przykładowo, po wyjęciu rysika cyfrowego automatycznie włącza się
program „Note Anytime for VAIO” służący do szybkiego tworzenia notatek, a
w momencie uruchamiania urządzenie samoczynnie weryfikuje tożsamość
użytkownika z użyciem funkcji rozpoznawania twarzy i loguje go bez
wpisywania hasła.
Modele z serii VAIO® Duo są wyposażone w 8-megapikselowy aparat z
automatyką ostrości i matrycą „Exmor RS™ for PC”. Jest on umieszczony z
tyłu obudowy, co ułatwia wykonanie ostrych zdjęć dokumentów, notatek z
tablicy, a nawet wyświetlanych slajdów. O nadanie prawidłowego wyglądu
przekrzywionym dokumentom i zdjęciom troszczy się wbudowana aplikacja
„CamScanner”. Dostępna jest też funkcja OCR, która rozpozna tekst ze zdjęć
i zamieni go na łatwą do przeszukiwania postać elektroniczną.*
Zarejestrowane obrazy można eksportować do programu „Note Anytime for
VAIO”, a następnie poddawać edycji i opatrywać komentarzami przy pomocy
precyzyjnego rysika cyfrowego. Końcowy rezultat można umieścić w
chmurze, udostępniając go w ten sposób kolegom z pracy albo znajomym.
Technologia TRILUMINOS® Display do urządzeń mobilnych, będąca
owocem doświadczeń zdobytych przez Sony przy produkcji telewizorów
BRAVIA, umożliwia reprodukcję bogatej palety naturalnych barw. Natomiast

zadaniem systemu X-Reality™ do urządzeń mobilnych jest analiza
zawartości obrazu i poprawa ostrości filmów przez generację brakujących
pikseli. Połączenie tych technologii z wyświetlaczem Full HD rozszerza
zakres reprodukowanych barw i pozwala uzyskać bardziej naturalną
kolorystykę każdej sceny.
Dla zapewnienia doskonałych wrażeń audiowizualnych, zaawansowane
technologie wyświetlania uzupełniono trybem ClearAudio+[1]. Jest on
oparty na opracowanych przez Sony technologiach i algorytmach
przetwarzania sygnału, które nadają brzmieniu maksymalną czystość i
ekspresję.
Jeśli chodzi o łączność ze światem zewnętrznym, modele VAIO® Duo 13
śmiało mogą konkurować z nowoczesnymi smartfonami. Szerokopasmowy
dostęp do Internetu oparty na szybkiej technologii 3G pozwala pozostawać
w stałym kontakcie z klientami i znajomymi, sprawdzać pocztę, a nawet
uczestniczyć w wideokonferencjach — bez szukania hotspotu Wi-Fi.
Jedną z najbardziej imponujących cech serii VAIO® Duo 13 jest wydajność
akumulatora: 15 godzin bez ładowania[2] to najlepszy[3] wynik w całej
rodzinie produktów Ultrabook™. Dzięki innowacyjnej technologii trybu
czuwania urządzenie utrzyma łączność z Internetem nawet w
energooszczędnym trybie uśpienia — i powiadomi o nowych mailach oraz
wiadomościach z portali społecznościowych. Co więcej, „wybudzanie” z tego
trybu trwa niespełna sekundę.
W wypadku problemów z łącznością bezprzewodową w hotelu lub poza
biurem można skorzystać z podłączanego do zasilacza sieciowego routera
Wi-Fi**. To niewielkie urządzenie przekształci łącze Ethernet w prywatny,
mobilny hotspot. Do stworzonej w ten sposób sieci Wi-Fi można
równocześnie podłączyć pięć smartfonów, tabletów i innych urządzeń
mobilnych.
Sprzedaż nowej serii Sony VAIO® Duo 13 w Europie rozpocznie się w końcu
czerwca.
* Obsługiwane są następujące języki: angielski, francuski, hiszpański,
portugalski, niemiecki, włoski, holenderski, szwedzki, fiński, duński,
norweski i węgierski.
** Dostarczany w komplecie z wybranymi modelami VAIO® Duo 13.
[1] Ta funkcja będzie dostępna po aktualizacji zaplanowanej na późniejszy
termin. Dalszych informacji należy szukać na lokalnych stronach www Sony.
[2] Na podstawie testu Mobilemark 2007 i w wybranych konfiguracjach
[3] Stan na 5 czerwca 2013 r.

VAIO Duo 13: najważniejsze cechy i dane techniczne
Model

VAIO® Duo 13

Procesor

Intel® Core™ i7-4500U lub i5-4200U z technologią
Turbo Boost w najbardziej zaawansowanej
konfiguracji

System operacyjny

Windows 8 lub Windows 8 Pro

Pamięć

Do 8 GB LPDDR3 SDRAM (1600 MHz)

Pamięć masowa

SSD, maks. 256 GB

Ekran

33,7 cm (13,3"); TRILUMINOS Display do urządzeń
mobilnych; X-Reality™ do urządzeń mobilnych; Full
HD (1920x1080) o współczynniku kształtu 16:9;
pojemnościowy ekran dotykowy

Grafika

Karta graficzna Intel® HD 4400

Inne

WLAN 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0 + HS; USB 3.0
(x1), USB 3.0 z funkcją ładowania przez USB (x1);
wyjście HDMI; połączone gniazdo Memory Stick
Duo/SD; głośniki stereo; umieszczony z tyłu 8megapikselowy aparat z automatyką ostrości i
matrycą „Exmor RS for PC”; przednia kamera Full-HD
z matrycą „Exmor RS for PC” (2,07 megapiksela); tryb
ClearAudio+; moduł mobilnego dostępu do
szerokopasmowego Internetu (HSPA+, UMTS,
EDGE/GPRS); czujniki (NFC, GPS, przyspieszeniomierz,
żyroskop, kompas cyfrowy); rysik cyfrowy;
przejściówka HDMI-VGA; podłączany do zasilacza
sieciowego router Ethernet-Wi-Fi

Wymiary
(gł. x wys. x szer.)

Około 330 x 19,5 x 210 mm

Waga

Około 1,35 kg (z dostarczanym standardowym
akumulatorem)

®

Sony Corporation jest czołowym producentem sprzętu audiowizualnego,
rozrywkowego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz podzespołów
elektronicznych przeznaczonych na rynek masowy i dla odbiorców
profesjonalnych. Działalność w segmentach muzyki, filmu, rozrywki
interaktywnej i Internetu zapewnia Sony wyjątkową pozycję: światowego

lidera w branży elektronicznej i rozrywkowej. Skonsolidowany obrót Sony w
roku finansowym, który zakończył się 31 marca 2018 r., wyniósł w
przybliżeniu 77 miliardów dolarów USA. Ogólnoświatowa strona www Sony:
http://www.sony.net/
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