
תצוגה 

 5K צג רטינה

צג רטינה 5K בגודל 27-אינצ׳ (אלכסון) 
רזולוציה של 5120 פיקסלים לרוחב ו-2880 פיקסלים לגובה בצפיפות של 218 פיקסל/אינצ׳ 

בהירות 600 ניטים 
תמיכה במיליארד צבעים 

 P3 טווח צבעים רחב
 True Tone טכנולוגיית

*ניתן להזמין גם בגרסה עם זכוכית במרקם-ננו 

 (reference) מצבי התייחסות

 Apple Display (P3-600 nits)
 HDTV (BT.709-BT.1886) וידאו

 NTSC (BT.601 SMPTE-C) וידאו
 PAL (BT.601 EBU)-ו SECAM וידאו

 (P3-DCI) קולנוע דיגיטלי
  (P3-D65) קולנוע דיגיטלי

  (P3-D50) עיצוב ודפוס
  (P3-D65) צילום

אינטרנט (sRGB) יחידת עיבוד גרפי (GPU) בעלת 24 ליבות 

מצלמה 

 122º 12 עם שדה צפיה בזווית שלMP מצלמה רחבה במיוחד
 ƒ/2.4 מפתח צמצם

 (Apple קישור לאתר) מרכז הבמה ,Center Stage תכונת
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  מסך Studio Display - מפרט טכני

https://support.apple.com/en-us/HT212315


שמע 

מערכת שמע בעלת 6 רמקולים באיכות גבוהה שכוללת רמקולים-לתדרים-נמוכים עם ביטול כוח 
צליל סטראופוני רחב 

 Dolby Atmos תמיכה בשמע מרחבי בעת ניגון של מוזיקה או וידאו עם
מערך של 3 מיקרופונים באיכות אולפנית עם יחס גבוה של אות לרעש ויצירת אלומה כיוונית 

 'Siri תמיכה ב'היי

חיבורים 

Thunderbolt 3 (USB-C) עבור חיבור למחשב עם טעינת מארח של 96 וואט 
שלוש יציאות USB-C עד 10Gb/s עבור חיבור של ציוד היקפי, אחסון ורשת 

מעמד 

מעמד עם הטיה מתכווננת (דגם בסיסי, ברירת מחדל) 
 +25º 5- עדº :הטיה

מעמד עם הטיה מתכווננת + גובה מתכוונן (הזמנה מיוחדת ותוספת תשלום) 
הטיה: 5º- עד 25º+ מידות ומשקל 

התאמת גובה: מקסימום של 105 מ״מ 

מתאם לתושבת VESA (הזמנה מיוחדת אך ללא תוספת תשלום לעומת הדגם הבסיסי) 
תואם למעמד VESA או תושבת VESA במידות x 100 100 מ״מ 

כיוון תצוגה : לאורך או לרוחב 

מידות ומשקל 

Studio Display שכולל מעמד עם הטיה מתכווננת 

גובה: 47.8 ס״מ 
רוחב: 62.3 ס״מ 
עומק: 16.8 ס״מ 
משקל: 6.3 ק״ג 

 47.8
ס״מ

16.8 ס״מ



Studio Display שכולל מעמד עם הטיה מתכווננת + גובה מתכוונן 

גובה (מצב נמוך): 47.9 ס״מ 
רוחב: 62.3 ס״מ 

גובה (מצב גבוה): 58.3 ס״מ 
עומק: 20.7 ס״מ 
משקל: 7.7 ק״ג 

 VESA עם מתאם לתושבת Studio Display

גובה: 36.2 ס״מ 
רוחב: 62.3 ס״מ 

עומק: 3.1 ס״מ 
משקל: 5.5 ק״ג 

20.7 ס״מ 20.7 ס״מ
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ס״מ
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ס״מ
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ס״מ

62.3 ס״מ



תאימות 

Studio Display מתאים לשימוש עם דגמי Mac הבאים שפועלים עם מערכת הפעלה Monterey 12.3 ומעלה: 

 (2022) Mac Studio
MacBook Pro מסך 16 אינצ׳ (2019 ומעלה) 

MacBook Pro מסך 14 אינצ׳ (2021) 
MacBook Pro מסך 13 אינצ׳ (2016 ומעלה) 
MacBook Pro מסך 15 אינצ׳ (2016 ומעלה) 

MacBook Air (2018 ומעלה) 
Mac mini (2018 ומעלה) 

Mac Pro (2019 ומעלה) 
iMac מסך 24 אינצ׳ (2021) 

iMac מסך 27 אינצ׳ (2017 ומעלה) 
iMac מסך 21.5 אינצ׳ (2017 ומעלה) 

 (2017) iMac Pro

Studio Display מתאים לשימוש עם דגמי iPad הבאים שפועלים עם מערכת הפעלה iPadOS 15.4 ומעלה: 

iPad Pro מסך 12.9 אינצ׳ (דור 3 ומעלה) 
 iPad Pro מסך 11 אינצ׳ 
 iPad Air (דור 5 ומעלה) 

מה בקופסה 
 Studio Display (הדגם הבסיסי כולל מעמד עם הטיה מתכווננת) 

כבל Thunderbolt בארוך 1 מ׳ 
מטלית בד לניקוי מסך (רק למסכים עם זכוכית במרקם ננו)  

שדרוגים אפשריים בהזמנה מיוחדת: 

זכוכית במרקם ננו 
 מעמד מתכוונן להטיה ולגובה 

 VESA מתאם תושבת 

 (Apple קישור למדריך למשתמש בעברית באתר) Apple Studio Display  תחילת העבודה עם
 https://support.apple.com/he-il/guide/studio-display/welcome/mac

https://support.apple.com/he-il/guide/studio-display/welcome/mac

