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Szukając niewielkiego i poręcznego urządzenia, którego wydajność będzie porównywalna z
wydajnością komputera warto zastanowić się nad zakupem iPada od Apple. Tablet Apple
jest niezwykle uniwersalnym sprzętem, który będzie niezastąpiony zarówno podczas pracy i
korzystania z Internetu jak również podczas nauki oraz korzystania z zaawansowanych
aplikacji. Korzystanie z iPada Apple nie stawia granic w kwestii wieku użytkowników.
Dedykowany jest zarówno osobom starszym jak również dzieciom i młodzieży.

Marka Apple dla laika i każdego miłośnika technologicznych urządzeń stanowi solidną renomę, której nikomu nie
trzeba przedstawiać. Jako jeden z czołowych producentów komputerów, laptopów i smartfonów firma ta kreuje
technologie o minimalistycznym designie oraz autorskim oprogramowaniu. Tablet Apple już od pierwszych chwil
użytkowania daje poczucie najwyższej jakości, której nie da się porównać z innymi produktami tego typu
dostępnymi na rynku. Urządzenia marki Apple są niespotykanie wydajne, trwałe a jednocześnie prezentują się
nadzwyczaj luksusowo.

Dlaczego polecam ipad firmy Apple?

To oczywiste, że iPady nazywane zamiennie tabletami są wysoce zaawansowanymi technologicznie urządzeniami,
obok których nie sposób przejść obojętnie. Tego typy produkty stworzone z myślą o najbardziej wymagających
użytkownikach zostawiły daleko w tyle inne sprzęty tego typu. Dzięki ich funkcjonalności i oryginalności działających
w oparciu o autorskie rozwiązania firmy Apple, porażająca ilość osób na całym świecie rekomenduje korzystanie
właśnie z urządzeń tej marki. W połączeniu z niezwykle intuicyjnym oprogramowaniem iOS oraz świetnym
nagłośnieniem gwarantującym zaskakująco dobre jakościowo słuchanie muzyki tego typu sprzęt z uwagi na dobre
głośniki zastępuje cały komputer, dlatego z czystym sumieniem można go polecić.

Apple pencil
Ten przystępny cenowo sprzęt na tle innych urządzeń wyróżnia się możliwościami porównywalnymi z parametrami
komputera stacjonarnego oraz poręcznością. Dzięki dostępnej aplikacji Apple Pencil, którą jest rysik z wbudowanym
gładzikiem do szczegółowej obsługi ekranu, korzystanie z iPada przypadnie do gustu szczególnie grafikom. Sprzęt
nazywany również tabletem graficznym swobodnie łączy korzystanie z wielu aplikacji w tym samym czasie,
zapewniając sprawne poruszanie się pomiędzy nimi. Korzystając z funkcji tabletu można w zależności od potrzeb
podpiąć klawiaturę, gładzik lub rysik wspomagając się świetnymi programami do rysowania, prezentacji oraz
animacji. Tego typu rozwiązania to także opcja skanowania, która w razie potrzeby pozwala ręcznie napisać notatki,
które ipad zamieni na tekst w wybranym programie. System operacyjny iPadOS w profesjonalny sposób przemieni
Twoje szkice w perfekcyjne linie.

Tablety Apple - urządzenia do zadań specjalnych
Jeśli należysz do wymagających użytkowników, którzy cenią wysoki komfort pracy, nauki i zabawy, sięgnij po tablety
Apple, które zagwarantują Ci wszystko to co jest niezbędne zarówno na co dzień jak i podczas pracy. Posiadając inne
urządzenia tej marki takie jak tablet, iPhone czy iMac możesz połączyć je ze sobą zachowując dostęp do wszystkich
plików na wybranym urządzeniu. https://www.neonet.pl/komputery/tablety.html
Ceny poszczególnych modeli w zależności od parametrów i funkcji będą różne. Powiedzmy sobie wprost - iPad nie
jest tanim urządzeniem, jednakże wysoka jakość oprogramowania, funkcjonalność oraz nowoczesny design w
każdym przypadku zdecydowanie rekompensują koszty. Spośród dostępnych modeli na rynku wybierz tablet, który
będzie odpowiadał Twoim wymaganiom.

Ipad Mini
Ipad Mini wyposażony w nowy czip A15 Bionic idealnie radzi sobie z organizacją korespondencji oraz edytowaniem
obrazów w Photoshopie. Dodatkowo pozwala na uruchamianie zaawansowanych aplikacji, nagrywanie,
fotografowanie i tworzenie nowych projektów. Szerokokątny tylny obiektyw aparatu z matrycą 12MP ze specjalną
funkcją Focus Pixels i procesorem ISP obsługującym Inteligentny HDR 3.

Ipad Pro
Ipad pro z technologią ProMotion i True Tone jest profesjonalnym i wszechstronnym urządzeniem o charakterze
biznesowym z wbudowanym wyświetlaczem LiQuid Retina, którego rozdzielczość ekranu wynosi 2388x1668. Model
ten w przeciwieństwie do ipada mini oraz ipada air jest najbardziej imponujący jeśli chodzi o przekątna ekranu.
Pamięć wbudowana modelu w zależności od wersji wynosi 64 GB lub 256 GB. System operacyjny ipada pro iOS12
pozwala na wygodne i funkcjonalne korzystanie z urządzenia. Wydajność sprzętu zapewnia 8 rdzeniowy procesor, z
kolei duża ilość dedykowanych aplikacji usprawnia jego użytkowanie.

Ipad Air
Nowy ipad air z wyświetlaczem Liquid Retina o przekątnej ekranu 10,9 cala z szybkim Touch ID i zaawansowanym
chipem A14 Bionic dostępny jest w pięciu oryginalnych kolorach, którymi są :różowe złoto, gwiezdna szarość, zielony,
błękitny i srebrny. Model kompatybilny jest z Apple Pencil i Smart Keyboard. Pamięć wbudowana to 64 GB, łączność
bezprzewodowa Bluetooth 5.0, z szybkim WiFi 802.11 ax i modemem 4G/LTE.
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