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Asus Zenbook (Alu) 14.0"FHD i5-10210U 8GB 512SSD Blue
W10

Code:
NOTAS0000428

Vendor code:
90NB0MQ5-M07420

EAN code:
4718017642422

Intel Core i5-10210U (6MB Cache, 1.6GHz), 8GB LPDDR3-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x
1080, Intel UHD Graphics, WLAN, Webcam, Windows 10 Home
Laat uw creatieve visie de vrije loop's Werelds meest compacte 14" laptop, met ScreenPad™ 2.0*
Creativiteit. Stijl. Innovatie. Dit zijn de kwaliteiten die de elegante nieuwe ZenBook 14 kenmerken. Het is een van 's
werelds kleinste 14” laptops, voorzien van het adembenemende randloze NanoEdge-scherm en de revolutionaire
ScreenPad™ 2.0 om u de vrijheid te geven uw creatieve kracht te ontdekken.
COMPACT FORMAATHet meest compacte ontwerp ooit
De ZenBook 14 luidt een nieuw tijdperk in van ultradraagbaar design, met een ultracompacte, ultralichte behuizing.
Met het vierzijdige NanoEdge-scherm is de ZenBook 14 een van 's werelds kleinste 14” laptops, en 13% kleiner dan
de vorige generatie ZenBook 14 (UX430) - zodat u uw creatieve visie overal kunt verkennen!
NANOEDGE-SCHERMOnbegrensde schoonheid
Ontworpen om u meer schermruimte te geven in minder fysieke ruimte, heeft het NanoEdge-ontwerp dunnere
randen aan alle vier de zijden om de beelden nog overweldigender te maken, met minder afleiding voor de ogen.
Het beschikt ook over breedbeeldtechnologie voor duidelijke beelden, zelfs indien bekeken vanuit extreme hoeken.
De ZenBook 14 heeft een helder, scherp hoge-resolutie scherm dat alle beelden er op hun best uit laat zien, met
brede kijkhoeken en levendige, realistische kleuren.
ERGOLIFT-SCHARNIEROntworpen met het oog op u
Bij elke ZenBook is uw comfort een van onze topprioriteiten. De ZenBook 14 gooit er nog een stapje bovenop met

zijn exclusieve ErgoLift-scharnier, een technisch hoogstandje dat is ontworpen om het toetsenbord automatisch in
de meest comfortabele typpositie te kantelen. Maar dat is nog niet alles: de zorgvuldig berekende kanteling
verbetert ook de koeling en audioprestaties.
ONTWERPBuitengewone elegantie
Niets van de traditionele ZenBook-stijl is echter verloren gegaan: zo is er de iconische Zen-geïnspireerde
gesponnen metalen afwerking op de klep en een keuze uit prestigieuze Royal Blue, onlangs uitgebreid met een
contrasterend Rose Gold sierpaneel boven het toetsenbord voor een extra vleugje luxe. De elegante Royal Blue
kleur is geïnspireerd op de ontzagwekkende schoonheid van een gouden zonsopgang boven de diepblauwe
oceaan.
SCREENPAD™ 2.0De intelligente touchpad, geëvolueerd
De nieuwe ScreenPad™ 2.0 zorgt voor een upgrade van de traditionele laptopervaring, door een interactief
secundair touchscreen toe te voegen die uw productiviteit verhoogt en eindeloze mogelijkheden biedt. De intuïtieve
smartphone-achtige interface laat u eenvoudig taken beheren en uw eigen naadloze multitasking-workflow creëren.
Er is een reeks handige ASUS-hulpprogramma's om de productiviteit te verhogen, waaronder Quick Key - om met
één tik complexe toetsenbordprocessen te automatiseren - samen met Handwriting, Number Key, Doc Xpert, Slide
Xpert en Sheet Xpert.Modus-schakelaarApp NavigatorQuick KeyHandwriting (handschrift)Slide XpertNumber
KeySleep een app-venster naar het App Switcher-pictogram om de app op het ScreenPad te openen, of tik op het
App Switcher-pictogram op het ScreenPad om de app opnieuw te starten op het hoofdscherm.Tik op het pictogram
Modusschakelaar om te schakelen tussen ScreenPad-bediening en touchpadfuncties.Sleep een app-venster naar
het toevoegen-icoon om de app toe te voegen aan ScreenPad.Tik op het pictogram App Navigator om alle
geopende apps op ScreenPad te bekijken.Vereenvoudig gecompliceerde toetsenreeksen met één druk op de knop,
om u gepersonaliseerde sneltoetsen te geven voor uw meest gebruikte taken.Met Handwriting kunt u
aantekeningen maken en uw gedachten of ideeën op een natuurlijke manier vastleggen.Krijg directe
vingertopbediening van veelgebruikte functies bij het bewerken van PowerPoint-, Excel- of Word-documenten om
taken eenvoudiger te maken.Number Key is de eenvoudige en intuïtieve manier om numerieke data in te voeren.
SCREENPAD™ 2.0Eindeloze mogelijkheden
ScreenPad™ 2.0 laat op slimme wijze veel apps passen op het 5,65” touchscreen en u kunt moeiteloos apps
toevoegen aan ScreenPad voor directe toegang. De onlangs geoptimaliseerde ScreenPad-ervaring zorgt ervoor dat
uw favoriete apps, zoals Evernote® en Spotify®, direct perfect werken op dit tweede scherm, zonder dat een
ScreenPad-specifieke versie noodzakelijk is. ASUS werkt ook nauw samen met externe ontwikkelaars, waaronder
videobewerking softwareontwikkelaar Corel®, om adaptieve ScreenPad-tools te optimaliseren voor ultieme
productiviteit - en er is nog meer onderweg. Sta klaar voor de ScreenPad revolutie!* De afgebeelde softwareinterface is Spotify®PRESTATIES
Compromisloze prestaties
De ZenBook 14 is ontworpen om uw creativiteit de ruimte te geven, zonder de prestaties op te offeren aan het
formaat. Hij is gemaakt om alle brute kracht te leveren die nodig is voor moeiteloos mobiel computergebruik. De
ZenBook 14 is uitgerust met de nieuwste Intel® Core™ processors, afzonderlijke NVIDIA® graphics en een volledig
arsenaal aan kwalitatief hoogwaardige, krachtige componenten, zodat u nooit meer hoeft te wachten. Of u nu
complexe documenten creëert, aan data-mining doet, foto's retoucheert of video's bewerkt, de ZenBook 14 laat u
meer doen - en sneller.
TOETSENBORD EN TOUCHPADProductiviteit zonder compromissen
Voor eenvoudige productiviteit onderweg is de ZenBook 14 uitgerust met een verlicht toetsenbord dat een
superieure typervaring biedt. Het is een meesterwerk van ergonomie, met precies de juiste toetsindrukafstand.
Daarnaast geven verschillende speciale sneltoetsen u het gemak om schermafdrukken te maken of het systeem te

vergrendelen met een enkele druk op de knop.
CONNECTIVITEITMobiliteit zonder grenzen
Een uitgebreide set krachtige I/O-poorten geeft de ZenBook Pro 14 ultieme, probleemloze connectiviteit voor
veelzijdige flexibiliteit, zowel op kantoor als onderweg. En de geïntegreerde gigabit-klasse wifi laat u profiteren van
ultrasnelle downloads en vloeiende streaming met een groter bereik en stabielere netwerkverbindingen dan ooit
tevoren.
ACCUHele dag meegaande accu voor non-stop leefstijlen
De ZenBook 14 wordt gevoed door een hoge capaciteit accu die u niet in de steek laat, hoe lang en veeleisend uw
werkdag ook is. Lange reizen of de hele dag durende vergaderingen zijn geen probleem voor de ZenBook 14, zelfs
niet als er een tekort aan stopcontacten is!
AUDIODe ultieme audio-ervaring
Om de volgende generatie ASUS SonicMaster-audiotechnologie te creëren, werkte het ASUS Golden Ear-team
samen met de gerenommeerde huis- en auto-audio experts van Harmon Kardon. De resultaten zijn verbluffend.
Een op maat gemaakte mix van superieure hardware — inclusief slimme versterkertechnologie die luider geluid
levert zonder vervorming — en slim ontworpen software zorgt ervoor dat de ZenBook 14 de ultieme audio-ervaring
biedt.
GEBRUIKERSERVARINGDe laptop die u herkent!
Om u de hele dag productief te laten blijven is de ZenBook 14 voorzien van de handige, tijdbesparende Alexa6 en
Cortana spraakgestuurde digitale assistenten die u meer laten doen, altijd en overal. Het bevat ook een
geavanceerde infrarood (IR) camera die ervoor zorgt dat u snel en betrouwbaar handsfree kunt inloggen met
Windows Hello. Als u eenmaal het gemak van handsfree computergebruik hebt ervaren, zult u zich afvragen hoe u
ooit zonder hebt kunnen werken!
KWALITEITUltrarobuust: duurzaamheid van militair niveau
De ZenBook 14 voldoet aan de uiterst veeleisende militaire norm MIL-STD-810G voor betrouwbaarheid en
duurzaamheid. Daarvoor wordt hij onderworpen aan een streng testregime, inclusief uitgebreide tests voor gebruik
in ruwe omgevingen, waaronder extreme hoogtes, temperaturen en vochtigheid. Ook heeft hij interne ASUSlaptoptests doorstaan die de industrienormen ver overtreffen.
Maak kennis met de familie!
De ZenBook 14 maakt deel uit van een spannende nieuwe creatieve laptopfamilie, met modellen die bij elke
behoefte passen. Voor de ultieme reiziger is er de ultralichte ZenBook 13 en voor een groter scherm in een
compacte behuizing ligt de almachtige ZenBook 15 op u te wachten. Kies vandaag nog uw ideale creatieve partner!

Accu/Batterij
Aantal cellen in de batterij

3

Accu/Batterij capaciteit (Watt uur)

50 Wh

Energie-opslagtechnologie accu/batterij

Lithium-Polymeer (LiPo)

Audio
Ingebouwde microfoon

Ja

Vermogen luidsprekers

1W

Beeldscherm
Beeldoppervlakte

Mat

Beeldschermdiagonaal

35,6 cm (14")

Beeldverhouding

16:9

HD type

Full HD

LED backlight

Ja

Maximale refresh snelheid

60 Hz

Resolutie

1920 x 1080 Pixels

Touchscreen

Nee

Beveiliging
Password bescherming

BIOS, HDD, Gebruiker

Trusted Platform Module (TPM)

Ja

Wachtwoordbeveiliging

Ja

Camera
Camera voorzijde

Ja

Infrarood (IR) camera

Ja

Design
Kleur van het product

Blauw

Producttype

Notebook

Vormfactor

Clamshell

Energie
AC-adapter ingangsspanning

100 - 240 V

AC-adapter, uitgangsspanning

19 V

AC-adapter, uitgangsstroom

3,42 A

AC-adapter, vermogen

45 W

AC-adapterfrequentie

50/60 Hz

Geheugen
Geheugen form factor

On-board

Intern geheugen

8 GB

Intern geheugentype

LPDDR3-SDRAM

Kloksnelheid geheugen

2133 MHz

Maximum intern geheugen

8 GB

Gewicht en omvang
Breedte

319 mm

Diepte

199 mm

Hoogte

16,9 mm

Grafisch
Aparte grafische adapter

Nee

Discreet grafische adapter model

Niet beschikbaar

Discreet grafische adapter model

Intel® UHD Graphics

Ingebouwde grafische adapter

Ja

Netwerk
Bluetooth

Ja

Bluetooth-versie

5.0

Ethernet LAN

Nee

Mobiele netwerkverbinding

Nee

Soort antenne

2x2

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi-standaard

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Opslagmedia
Aantal geïnstalleerde SSD's

1

Compatibele geheugenkaarten

MicroSD (TransFlash)

Geïntegreerde geheugenkaartlezer

Ja

Opslagmedia

SSD

Soort optische drive

Nee

SSD capaciteit

512 GB

SSD interfaces

M.2

Totale capaciteit SSD's

512 GB

Totale opslagcapaciteit

512 GB

Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten

1

Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A

1

Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C

1

Aantal USB 2.0-poorten

1

Combo koptelefoon/microfoon port

Ja

Processor
Aantal processorkernen
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Frequentie van processor

1,6 GHz

Maximale turbofrequentie van processor

4,2 GHz

Processor cache

6 MB

Processorfabrikant

Intel

Processorfamilie

Intel® 10de generatie Core™ i5

Processormodel

i5-10210U

Software
Inclusief besturingssysteem

Windows 10 Home

Toetsenbord
Aanwijsapparaat

ScreenPad

Numeriek toetsenblok

Nee

