
MacBook Pro 13” (M2, 2022)
אז ועכשיו

MacBook 13” (M2, 2022) MacBook 13” (M1, 2020)

כסף, אפור חללכסף, אפור חללגימור

צג Retina בגודל 13.3 אינצ׳ (אלכסון) תצוגה

תאורת LED אחורית 

רזולוציה של 2560x1600 בצפיפות של 227 פיקסלים/אינצ׳ 

בהירות מקסימלית 500 ניטים 

 (P3) תחום צבעים רחב

True Tone טכנולוגיית

צג Retina בגודל 13.3 אינצ׳ (אלכסון) 

תאורת LED אחורית 

רזולוציה של 2560x1600 בצפיפות של 227 פיקסלים/אינצ׳ 

בהירות מקסימלית 500 ניטים 

 (P3) תחום צבעים רחב

True Tone טכנולוגיית

שבב M2 כוח עיבוד
יחידת עיבוד מרכזית (CPU) בעלת 8 ליבות 
יחידת עיבוד גרפי (GPU) בעלת 10 ליבות 

מנוע קידוד ופענוח מדיה מבוסס-חומרה

 M1 שבב
יחידת עיבוד מרכזית (CPU) בעלת 8 ליבות 

יחידת עיבוד גרפי (GPU) בעלת 8 ליבות 
—

עד 20 שעות לנגינת סרטים בסטרימינג (יישום Apple TV) סוללה וכוח

עד 17 שעות גלישה באינטרנט 

סוללת פולימר-ליתיום מובנית 58.2 וואט-שעה

 (Apple TV יישום) עד 20 שעות לנגינת סרטים בסטרימינג

עד 17 שעות גלישה באינטרנט 

סוללת פולימר-ליתיום מובנית 58.2 וואט-שעה

67W USB-C61W USB-Cספק כח כלול

2 יציאות USB 4 \ Thunderbolt 2 יציאות USB 4 \ Thunderbolt חיבורי טעינה והרחבה

24GB\16GB\8GB זיכרון מאוחד זיכרון עבודה

100GB/s רוחב פס של

16GB\8GB זיכרון מאוחד 

—

 SSD 2TB\1TB\512GB\256GB SSD 2TB\1TB\512GB\256GBנפח איחסון

Touch ID \ Touch Barיש \ ישיש \ יש

802.11ax Wi-Fi 6 תקשורת אלחוטית

Bluetooth 5.0

 802.11ax Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

720p720pמצלמה

מסך נוסף ברזולוציה של עד 6K בקצב ריענון של 60 הרץמסך נוסף ברזולוציה של עד 6K בקצב ריענון של 60 הרץתמיכה במסכים חיצוניים

2 רמקולים, צליל סטריאופוני רחב שמע

תמיכה בשמע מרחבי בעת נגינת מוזיקה או וידאו עם 
Dolby Atmos מהרמקולים המובנים 

שמע מרחבי עם עקיבה דינאמית אחר הזזת הראש בעת 
 AirPods Max-ו AirPods Pro ,3 דור AirPods-שימוש ב

מערך של 3 מיקרופונים באיכות אולפנית 

שקע אוזניות 3.5 מ״מ עם תמיכה באוזניות עם עכבה גבוהה

2 רמקולים, צליל סטריאופוני רחב 

 Dolby Atmos תמיכה בנגינת

מערך של 3 מיקרופונים באיכות אולפנית 

שקע אוזניות 3.5 מ״מ

גובה: 1.56 ס״מ מידות ומשקל

רוחב: 30.41 ס״מ 

עומק: 21.24 ס״מ 

משקל: 1.4 ק״ג

גובה: 1.56 ס״מ 

רוחב: 30.41 ס״מ 

עומק: 21.24 ס״מ 

משקל: 1.4 ק״ג


