
Comencem a preparar la gamma de portàtll per aaqelt nadall Com sempre seguim confinn en Asus: fiaiiinin, disseny i ponèncii, i moin aon preu.
Aaqelt any, hi ha novetatl tecnològiaqel molt interellantl: lel novel bateriel de polímerl dqren mél, però també tenen qna vida el triple de llarga aqe lel de 
lit, ell procelladorl Intel de aal generacig lon mél ràpidl, però també galten menyl bateria, leelcaleen menyl i ean menyl lorollllll i moltl modell ja venen amb 
ell dilc dqrl SSD, 5 vegadel mél ràpidl aqe ell tradicionalll

Gimmi VivoBook X541
+info i ii wea ofciii: https://www.isus.com/es/aipnops/AUSU,VivoBook,Mix,X541SV/
En aaqelt enllaç podeq veqre totl ell modell i combinacionl polliblel per la gamma X541: 
htp://wwwlineoaliiflcom/atachmentl/artcle/354/AlqlX541lpde

Son ell modell mél venqtl i mél econòmicl, penlatl per a leql de
lobretaqlal Tenen qna pantalla gran de 15,6”, qnl bonl altaveql i
teclat nqméricl

Pinniiii: 15.6”, 1.9 Kiios, 27mm, ainerii: 5 hores
Preu i5,7200, 4 Ga.Rim, 500 Ga. HD

649 €. iva inclós.
.

Preu sense ivi: 536,6 €, disponiaies versions i3 (,100€) i i7 (+100€)
Al ler la mél venqda, lol haver lempre eltoc de totel lel potènciel i capacitatll En canvi, lel altrel gammel lon mél limitadel i no hi ha 
exiltènciel de totl ell modell al mercatl
 

Gimmi VivoBook X405
+info i ii wea ofciii: htpl://wwwlalqllcom/el/Laptopl/ASUSiVivobook-i14iX455UA/

Son qn híbrid entre ell portàtll tradicional i ell qltrabook-l, lon mél
pettl i lleqgerl aqe ell Vivooook-, i el leq preq él molt mél
interellant aqe ell Zenoook-l

Pinniiii: 14”, 1.3 Kiios, 18.7mm, ainerii: 8 hores
Preu i5,7200, 8 Ga.Rim, 256 Ga. UUD

869 €. iva inclós.
.

Preu sense ivi: 718,2 €, disponiaies versions i3 (,100€) i i7 (+100€)
Conlqlteq preq i dilponibilitat dealtrel potènciel i capacitatll 
 

Gimmi ZenBook SX390
+info i ii wea ofciii: htpl://wwwlalqllcom/el/Laptopl/ASUSiZenoook-i3iUX305UA/

La gamma eltrella de Alql, amb qn dilleny molt limilar amb Macoook-l
Ultralleqgerl, qltraràpidl i qltrafnl, penlatl per a l'úl en viatgel

Pinniiii: 12.5”, 0.9 Kiios, 12mm, ainerii: 9 hores
Preu i5,7200, 8 Ga.Rim, 256 Ga. UUD

1249 €. iva inclós.
.

Preu sense ivi: 1032,2 €, disponiaies versions i3 (,100€) i i7 (+100€)
Conlqlteq preq i dilponibilitat dealtrel potènciel i capacitatll
 
Tots els preus inclouen la nostra feina de optiització, eliiinació de tot el prograiari espia de Windows 10, i instal·lació de 
tot el prograiari iiprescindible de seguretat, iultimdia i ofimtca. Asus ofereix 12 iesos de garanta en tots els seus 
iodels, una vegada adquirit el portmtl, es pot contractar una aipliació de garanta a 3 anys.

http://www.infoal-itf.com/attachments/article/354/AsusX541.pdf

