představujeme
Umax VisionBook 13Wa Pro

Povedený
notebook

tip redakce

Notebooky značky Umax cílí na
uživatele hledající přenosný počítač za
příznivou pořizovací cenu, která ovšem
také znamená nutnost přistoupit na
jisté kompromisy z hlediska výbavy
a výkonu. Martin Semrád

d

o této kategorie patří i model
Umax VisionBook 13Wa Pro,
který díky své ceně 6 990 Kč jistě osloví mnoho zájemců. K přednostem
tohoto počítače patří i to, že je díky nízké
hmotnosti (1 290 g) a malým rozměrům
výborně přenosný. Velmi se nám líbilo
také celokovové provedení přístroje – jak
kryt displeje, tak okolí klávesnice a spodní část jsou vyrobeny z lehké kovové slitiny a díky tomu se můžete spolehnout
na jeho větší odolnost proti poškození.
S tím souvisí i to, že i když je tento notebook velmi štíhlý (jeho tloušťka je 13 mm),
je dostatečně pevný. Pochválit musíme také
naprosto tichý chod, protože čtyřjádrový
procesor Intel Celeron N3450 nevyžaduje chlazení pomocí ventilátoru. Uvedený
procesor obsahuje grafický čip Intel HD
Graphics 500 a k dispozici má 4GB operační paměť. Tato kombinace vystačí na



cena, nehlučný provoz, malé
+ dobrá
rozměry a nízká hmotnost, kovové tělo,

–

slot pro vložení SSD disku
malý úložný prostor

bezproblémový chod běžně používaných
neherních aplikací.

Displej s vysokým rozlišením

Obraz se zobrazuje v rozlišení 1 920 ×
1 080 bodů na nedotykovém IPS displeji o úhlopříčce dlouhé 13,3 palce. Obraz
je výborně ostrý, ale uvítali bychom u něj
možnost sklopit displej do většího úhlu.
Ke kompromisům zmíněným na začátku
patří malý úložný prostor pro data, který
má kapacitu pouze 32 GB, z nichž je volných jen 14,4 GB.

parametry
Cena S DPH: 6

990 kč

PoSkytl: Conquest

entertainment, a. s.

info: www.umax.cz
DiSPlej/rozlišení: 13,3"

(33,8 cm), iPS,
nedotykový / 1 920 × 1 080 bodů

ProCeSor/frekVenCe: intel Celeron n3450 /
4× 1,1 GHz (max. 2,2 GHz)
GrafiCký čiP: intel

HD Graphics 500

VelikoSt oPerační PaMěti: 4
Úložný ProStor: 32

GB

GB

VýBaVa: USB 3.0, USB 2.0, mini HDMi,
micro SD, Wi-fi (802.11ac),
Bluetooth 4.0, 2Mpx kamera
oPerační SyStéM: Windows
kaPaCita Baterie: 4
rozMěry: 318
HMotnoSt: 1

10 Home (64bit.)

600 mah

× 211 × 13 mm

290 g

výsledky testů
CelkoVý Výkon (PC Mark 8 – HoMe): 1

650 bodů

Výkon ProCeSorU (CineBenCH r15): 126

bodů

GrafiCký Výkon (3D Mark – iCe StorM):

23 457 bodů
GrafiCký Výkon (3D Mark – Sky DiVer): 985

Ve spodní části je
snadno přístupný slot
M.2 pro vložení disku
SSD

Proč koUPit:

Umax VisionBook 13Wa Pro je lehký a přitom

díky celokovové konstrukci odolný notebook s nehlučným
provozem. Dostupný je za velmi lákavou cenu.

VýDrž na Baterii V teStU PC Mark 8: 4:43

hod.

I proto je ve výbavě praktický slot pro paměťovou kartu micro SDXC s podporovanou kapacitou až 128 GB. Navíc je ve spodní
části přístroje snadno přístupný slot M.2 pro
instalaci SSD disku. Ve výbavě jsou i porty
USB 3.0 a USB 2.0 a také videovýstup mini
HDMI. Při měření výdrže baterie jsme v náročném testu zaznamenali hodnotu 4:43 hod.

24/2017

17_Umax 13Wa.indd 17

bodů

17

10.11.2017 9:09:13

