
APPLE iPAD 2 3G 16GB 

 

Najbardziej popularny na świecie tablet w nowej udoskonalonej wersji. Teraz jeszcze lżejszy, 

smuklejszy i szybszy… iPad2 to: 

 Najwyższa jakośd surfowania w Internecie oglądania filmów, prowadzenia wideorozmów, i grania  

 10 godzin nieustannej pracy. Dzięki energooszczędnej baterii możesz czytad wiadomości w trakcie 

dojazdów do pracy, oglądad filmy podczas lotów w odległe miejsca lub dzielid się swoją ulubioną 

muzyka ze znajomymi 

 Rewolucja w dziedzinie komunikacji - dwie kamery (przednia do wideorozmów i tylna nagrywająca 

obraz w rozdzielczości HD) czynią z iPada przyjazne narzędzie.  

 Ekran 9,7 cala przekątnej w podświetleniu LED  - teraz zdjęcia, filmy, strony WWW, książki i gazety 

mają jasne i żywe barwy w doskonałej ostrości.  

 Szereg przydatnych i ciekawych aplikacji, które Apple dodaje standardowo do tego urządzenia. 

Przeglądaj wszystkie swoje ulubione gazety prosto z aplikacji Kiosk lub chatuj ze znajomymi 

posiadającymi urządzenia z systemem IOS 5. Dodatkowo dostaniesz  aplikacje do wygodnego odczytu 

e-maili, przeglądarkę Safari do szybkiego surfowania po Internecie, czy aplikację iBooks, która jest 

jednocześnie ogromną księgarnią. Do tego specjalne aplikacje do wideorozmów, kalendarz i menedżer 

zadao, przeglądarkę zdjęd, odtwarzacz filmów i muzyki, mapy Google™, YouTube™.  



 Ponad 140 000 aplikacji w App Store – dzięki nim, możesz zamienid swojego iPada w narzędzie 

biznesowe, edukacyjne albo centrum domowej rozrywki.  

 Zero stresu - dzięki najnowszej funkcji „Znajdź mój iPad” już nie musisz martwid się o swoje 

urządzenie, Twój iPad będzie mógł Ci przekazad, gdzie się znajduje – dodatkowo, możesz zdalnie 

wymazad jego zawartośd albo zablokowad indywidualnym kodem.  

 

Główne funkcje iPada 2: 

 Ekran dotykowy 9,7 cala z podświetleniem LED 

 System operacyjny iOS 

 Szybki procesor dwurdzeniowy Apple ‘A5’ 1GHz 

 Bardzo trwała aluminiowa obudowa 

 Dwie kamery, możliwośd nagrywania filmów HD 

 Funkcja AirPrint umożliwiająca bezprzewodowe drukowanie. 

 Obsługa gier w wysokiej jakości na dużym ekranie 

 Wygodne czytanie e-książek dzięki aplikacji iBooks 

 Komunikacja WiFi oraz 3G 

 Bateria pozwalająca na 10 godzin pracy 

 Wideorozmowy w technologii FaceTime 

 Masa przydatnych aplikacji zainstalowanych na iPadzie 

 Dostęp do największego sklepu z aplikacjami, grami oraz muzyką 

 Ogromny wybór akcesoriów przygotowanych specjalnie dla iPada 2, w tym nakładka SmartCover! 

 

Dane techniczne: 

Wymiary i masa   Wysokośd: 241,2 mm 

 Szerokośd: 185,7 mm 

 Głębokośd: 8,8 mm 

 Masa: 613 g 

Wyświetlacz  Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej 9,7 
cala, z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką, wykonany 
w technologii IPS 

 Rozdzielczośd 1024 na 768 pikseli przy 132 pikselach na cal 
(ppi) 

 Powłoka oleofilowa odporna na odciski palców 

 Jednoczesne wyświetlanie informacji w wielu językach i 
zestawach znaków 

Układ procesorowy  Zaprojektowany na zamówienie, energooszczędny i wydajny 
dwurdzeniowy układ SoC (system jednoukładowy) Apple A5 
taktowany zegarem 1 GHz 

Kamery, zdjęcia i nagrywanie 
wideo 

 Kamera tylna: do nagrywania wideo, HD (720p) do 30 klatek 
na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny z 5-
krotnym zoomem cyfrowym 

 Kamera przednia: do nagrywania wideo, VGA do 30 klatek 
na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny o 
rozdzielczości VGA 

 Sterowanie ekspozycją nagrao wideo i zdjęd poprzez 



stukanie w ekran 

 Automatyczne dodawanie geoznaczników do zdjęd i wideo 
przy wykorzystaniu sieci Wi-Fi 

Interfejsy bezprzewodowe i 3G  UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);  

 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 

 Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

 Bluetooth 2.1 + EDR 

Czujniki  Żyroskop trójosiowy 

 Przyspieszeniomierz 

 Czujnik oświetlenia zewnętrznego 

Lokalizacja  Wi-Fi 

 Kompas cyfrowy 

 Assisted GPS 

 3G 

Odtwarzanie dźwięku  Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 000 Hz 

 Użytkownik może skonfigurowad maksymalny poziom 
głośności 

 Dźwięk w formacie Dolby Digital 5.1 (pass-through) przez 
przejściówkę cyfrowego AV firmy Apple (sprzedawaną 
osobno) 

Zawartośd opakowania  iPad 

 Przewód dokujący ze złączem USB 

 Zasilacz USB 10 W 

 Dokumentacja 

Wejścia/wyjścia  30-stykowe złącze dokujące 

 Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm minijack 

 Wbudowany głośnik 

 Mikrofon 

 Kieszeo na kartę Micro-SIM 

Zasilanie i bateria  Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności  
25 Wh (do wielokrotnego ładowania) 

 Do 10 godzin przeglądania WWW przez Wi-Fi, oglądania 
wideo lub słuchania muzyki 

 Do 9 godzin przeglądania WWW w sieci transmisji danych 3G 

 Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony 
do komputera 

 


