
Apple iMac 21.5” 4K-s Retina kijelzős 
(SZGRK2_AIO1) 

 

Processzor:  

• 3,6 GHz-es, négymagos, nyolcadik generációs Intel Core i3 processzor (SZGRK2-AIO1CPU1) 

• 3,0 GHz-es, 6 magos, nyolcadik generációs Intel Core i5 processzor (SZGRK2-AIO1CPU2) 

• 3,2 GHz-es, 6 magos, nyolcadik generációs Intel Core i7 processzor (Turbo Boost gyorsítással 

akár 4,6 GHz) (SZGRK2-AIO1CPU3) 

Memória:  

• 8 GB 2400 MHz-es DDR4 memória (SZGRK2-AIO1RAM1) 

• 16 GB (SZGRK2-AIO1RAM2) 

Tárhely:  

• 1 TB-os Serial ATA meghajtó, 5400 fordulat/perc (SZGRK2-AIO1HDD) 

• 256 GB SSD-os (SZGRK2-AIO1SSD1) 

• 512 GB SSD-os (SZGRK2-AIO1SSD2) 

• 1 TB SSD-os (SZGRK2-AIO1SSD3) 

Grafikus processzor: 

• Intel Iris Plus Graphics 640 (SZGRK2-AIO1GPU1) 

• Radeon Pro 555X grafikus processzor 2 GB GDDR5 memóriával (SZGRK2-AIO1GPU2) 

• Radeon Pro 560X grafikus processzor 4 GB GDDR5 memóriával (SZGRK2-AIO1GPU3) 

• Radeon Pro Vega 20 grafikus processzor 4 GB HBM2 memóriával (SZGRK2-AIO1GPU4) 

 



Kijelző: 

• 21,5 hüvelykes képátlójú 4K-s Retina kijelző 

• 4096 x 2304 képpontos felbontás, egymilliárd szín megjelenítésének támogatása 

• 500 nites fényerő 

• Széles színtartomány (P3) 

Csatlakozók és bővíthetőség: 

 

• 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó 

• SDXC-kártyahely 

• Négy USB 3 port (USB 2-kompatibilis) 

• Két Thunderbolt 3 (USB C) port a következő funkciókkal: 

• DisplayPort 

• Thunderbolt (akár 40 Gb/s) 

• 2. generációs USB 3.1 (akár 10 Gb/s) 

• Thunderbolt 2, HDMI-, DVI- és VGA-támogatás (külön beszerezhető) átalakítók használatával 

• 10/100/1000 BASE-T gigabites Ethernet (RJ 45-ös csatlakozó) 

• Kensington-zárnyílás 

 

Beviteli eszközök: 

• A Magic Keyboard az iMac alapfelszereltségéhez tartozik. Vezeték nélküli kapcsolattal 

csatlakozik és újratölthető (vagyis nem kell benne elemet cserélni). Ultrakompakt és 

helytakarékos: a szélessége épp akkora, amennyit a billentyűk igényelnek. Stabil, ollós 

mechanizmusának, az optimalizált billentyűmozgásnak és a laposabb kialakításnak 

köszönhetően kényelmesen és pontosan gépelhetsz rajta. Pillanatok alatt, előkészületek nélkül 

párosítható az iMachez. 

• Magic Keyboard számbillentyűzettel teljes funkcionalitását kínálja bővített 

billentyűzetkiosztással, amelyen könnyebb a munka és a játék. A számbillentyűzetes Magic 

Keyboardon a dokumentumokban való mozgást segítő navigációs billentyűket – előre- és 

visszalapozást, elejére és végére ugrást –, valamint teljes nyílbillentyűkészletet is találsz. 

Tökéletesen kézre áll a játékokhoz, és jól tudsz navigálni a táblázatokban vagy a profi 

alkalmazásokban. 



• A Magic Mouse 2 az iMac alapfelszereltségéhez tartozik. Kialakítása ideális. Élmény használni. 

Multi-Touch vezérlésre is alkalmas, ezért a felületén használhatod az alapmozdulatokat – 

például lapozhatsz a weboldalak között vagy görgethetsz a dokumentumokban. 

• Szívesebben irányítod érintőpadról a géped? A Magic Trackpad 2 a Multi-Touch mozdulatok 

teljes választékával együtt a Force Touch vezérlést is lehetővé teszi az asztali rendszeren. Az 

érintőpad felülete alatt rejtőző érzékelők észlelik, hogy milyen erővel nyomod meg a Magic 

Trackpad 2 felületét, így még több funkciót hozhatsz elő egy érintéssel, és jóval közelebb 

kerülhetsz a tartalomhoz. Praktikus és lapos kialakításának köszönhetően rendkívül kényelmes 

használni. 

Kommunikáció: 

• Wi‑Fi 802.11ac Wi‑Fi-hálózatkezelés 

• Kompatibilis az IEEE 802.11a/b/g/n szabvánnyal 

• Bluetooth 4.2 vezeték nélküli technológia 

Videotámogatás: 

• FaceTime HD-kamera 

• Párhuzamosan támogatja a teljes natív felbontású megjelenítést a beépített kijelzőn több 

millió színnel (21,5 hüvelykes modell) vagy egymilliárd színnel (21,5 hüvelykes modell 4K-s 

kijelzővel), valamint a következő összeállítások valamelyikén 

• Egy 5120 x 2880 képpontos (5K) felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, egymilliárd szín 

megjelenítését támogató kijelzőn 

• Két 3840 x 2160 képpontos (4K UHD) felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, egymilliárd 

szín megjelenítését támogató kijelzőn 

• Két 4096 x 2304 képpontos (4K) felbontású, 60 Hz-es frissítési gyakoriságú, több millió szín 

megjelenítését támogató kijelzőn 

• Thunderbolt 3 digitális videokimenet 

• Natív DisplayPort kimenet az USB‑C csatlakozókon keresztül 

• Thunderbolt 2, HDMI-, DVI- és VGA-kimenet támogatása (külön beszerezhető) átalakítók 

használatával 

Hang: 

• Sztereó hangs¬zórók 

• Mikrofon 

• 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó 

• Apple iPhone mikrofonos fejhallgató támogatása 

Működtetési előírások: 

• Hálózati feszültség: 100–240 V váltóáram 

• Frekvencia: 50–60 Hz, egyfázisú 

• Működési hőmérséklet: 10–35 °C 

• Relatív páratartalom: 5–95%, nem lecsapódó 

• Működtetési magasság: 3000 méterig tesztelveMaximális szállítási magasság: 10 500 m 

 



Méret és tömeg: 

 

Operációs rendszer: 

• A Macen mindent a macOS operációs rendszer működtet. A macOS Catalinában új, külön 

appokat találsz a zenéhez, a tévézéshez és a podcastokhoz, emellett okos frissítéseket 

tartalmaz a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz. A Sidecarral pedig második kijelzővé 

alakíthatod az iPadedet. Bármit csinálsz a Maceden, azt jóval magasabb színvonalon 

folytathatod. 

A doboz tartalma: 

 


