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Trên tay MBP 15 inch 2015: SSD CỰC KỲ NHANH, Force Touch Trackpad ..... Thay đổi lớn nhất trên MacBook Pro Retina 15 2015 là tốc độ SSD nhanh hơn 2,5 lần so với tốc độ cũ đạt 2GBps (2000MB / s). Thay đổi tiếp theo là bàn di chuột Force Touch, mà Apple đã giới thiệu cách đây không lâu. Về cấu hình, máy được cài đặt sẵn
RAM 16GB và SSD 256GB cùng với card đồ họa theo Intel Iris Pro, không có VGA có thể tháo rời, bộ xử lý Core i7 Broadwell Haswell 2.2Ghz. Về ngoại hình, cũng như cổng không khác gì thế hệ trước, chúng tôi có 2 cổng USB 3.0, 2 cổng Thunderbolt 2.0, thẻ SD, sạc Magsafe 2 và giắc cắm tai nghe. Bàn phím cũng là một bàn phím
chiclet bình thường, không phải là một bàn phím theo dõi bướm, như trong macbook 12. Bàn di chuột Force Touch là bản cập nhật quan trọng thứ hai sau SSD. Vì vậy, trong một thời gian rất ngắn Apple đã triển khai trackpad Force Touch của mình để toàn bộ dòng máy tính xách tay bao gồm: Mabook Air, Macbook 12, Macbook Pro 13
và bây giờ là Macbook Pro 15. Trong The ForceTouc Trackpad, Apple đã làm lại cơ chế nhấn và phản hồi khi nhấp để chúng ta có thể nhấp vào bất cứ đâu và có thể chạm dễ dàng và nhấn một cách khác nhau để máy có thể hiểu thêm các lệnh nhấp chuột. Bàn phím vẫn là bàn phím chiclet hoặc bàn bảng đảo (mỗi lần sạc giống như
một hòn đảo chứ không phải là một bàn phím tuần tự) vì các mẫu cũ hơn không phải là bàn phím mỏng mới mà Apple trang bị trên MacBook 12. Bàn phím chiclet của Apple trong những năm qua vẫn còn khá khô nên đẩy không phải là rất hạnh phúc. Chúng tôi có một kết nối bên cạnh phía bên trái của chiếc xe. Phích cắm sạc
Magsafe2, đầu sạc thông minh này được thiết kế để sạc mà bạn có đá làm rơi dây, nó mở rộng hơn là kéo máy xuống bàn. Hai cổng Thunderbolt2 cho tốc độ kết nối bên ngoài nhanh nhất hiện nay với băng thông 20Gbps, cũng như một cổng hiển thị vai trò nhỏ để xuất khẩu từ Macbook. Cổng USB 3.0 có nền trắng thay vì màu xanh
như các máy Windows khác. Cuối cùng, chúng ta có giắc cắm tai nghe 3,5mm. Ở cạnh phải, chúng tôi có một khe cắm để đọc thẻ SD, một cổng HDMI lớn để xuất hình ảnh, âm thanh và trên cùng là một cổng USB 3.0 khác. Macbook Pro Retina 15 có độ phân giải 2880x1800, đạt 220ppi. Mac OS X có chế độ HiDPI (từ Lion 2011) thu
thập 4 ảnh trong 1 ảnh, vì vậy chúng ta sẽ thấy kích thước hình ảnh trên màn hình này tương tự như kích thước 1440x900, nhưng kiểu dáng đẹp và sắc nét như trên iPhone Retina. Nếu không có HiDPI, chắc chắn sẽ rất khó để xem nội dung nhỏ trên màn hình. Một màn hình hiển thị hình ảnh chất lượng rất cao, hút sắc nét và một hệ
thống thoát nước không khí để làm mát máy. Macbook Pro 15 2015 vẫn sử dụng hệ thống thoát khí giống như trước đây, tức là không khí được hút qua hai hàng lỗ ở hai bên và thoát ra từ phía sau, trực tiếp lên bản lề của máy. Khi xe đóng cửa, lỗ thông hơi này được đóng lại, vì vậy chúng tôi không Khi chúng tôi mở cửa xe, cửa sổ mở
rộng hơn để gió thoát ra ngoài. Trong khi ở Macbook 12, Apple không còn sử dụng quạt nên không có hệ thống thông gió như Macbook Pro 15 này. Apple vẫn còn sáng như Macbook hoặc mtxt của Apple trong nhiều năm. Kể từ năm 2016, họ đã bắt đầu đưa ra không sáng. 2 NationwideLaptopAppleMacbook Pro PriceStatusTin tức với
Video Screen Size RAMA VideoCard Delivery MacBook Pro Retina 15 inch mới được cập nhật bộ xử lý Intel Core (Broadwell) thế hệ thứ 5, với đồ họa tích hợp cao hơn và hiệu suất xử lý (Iris Graphics 6100). SSD của nó được cập nhật cho tốc độ đọc / ghi nhanh hơn nhiều so với phiên bản trước, cổng Thunderbolt thế hệ thứ 2 và quan
trọng nhất là bàn di chuột Force Touch mới. Ngoài chip Intel Broadwell, card đồ họa trên MacBook Pro 15 inch mới cải thiện hiệu suất với AMD Radeon R9 M370X. Giá khởi điểm của MacBook Pro 15 inch là không đổi, với 1.999 USD, bao gồm chip Core i7 bốn nhân tốc độ 2,2 GHz, RAM 16GB, bộ nhớ PCIe 256GB và đồ họa Intel Iris
Pro. Trong khi đó, giá khởi điểm của phiên bản 13 inch là 1.299 USD. Vì vậy, nếu bạn không hỏi quá nhiều về hiệu suất và màn hình lớn. MacBook Pro 13 inch vẫn là lựa chọn tốt nhất cho người dùng ngày nay. Mặc dù ít thay đổi, MacBook Pro 15 inch vẫn là mẫu cấu hình và hiệu năng mạnh mẽ nhất trong gia đình laptop của Apple. Nó
vẫn là một thiết bị tuyệt vời cung cấp hiệu suất cho một ngày dài, đặc biệt là nếu bạn cần thêm sức mạnh GPU để chỉnh sửa hình ảnh dung lượng cao hoặc video đầu ra, cùng với màn hình 15 inch có chất lượng tuyệt vời. Phiên bản mà CNET sử dụng trong bài viết là model có cấu hình cao nhất: Nhìn chung, MacBook Pro 15 inch vẫn
giữ được unibody đẹp và bền bỉ, nhưng vẫn mang đến sự tinh tế và nhỏ gọn khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012. Nó có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với các thiết bị khác có cùng kích thước màn hình 15 inch. Tất nhiên, rất khó để sử dụng máy trên đùi của bạn trong một thời gian dài, nhưng bạn có thể dễ dàng mang nó theo khi
bạn ra ngoài hoặc đi trong một thời gian dài, mà không gặp nhiều khó khăn. Chỉ có hai tính năng liên quan đến thiết kế là đường chạm điện và cổng Thunderbolt thế hệ thứ hai. Cổng Thunderbolt 2 về mặt lý thuyết cho tốc độ gấp đôi Thunderbolt 1 bằng cách kết hợp hai kênh lên xuống (10 Gbps mỗi kênh) thành một kênh cho tốc độ dữ
liệu 20 Gbps. Hình ảnh độ phân giải cao cũng có thể được xuất sang màn hình 4K và thậm chí 5K. Máy Trackpad khi nhìn vào đường phố vẫn giống như các thế hệ trước, cảm giác trôi và chạm vẫn rất nhẹ nhàng và mượt mà. Tuy nhiên, Apple đã trang bị cho máy công nghệ force touch Force Touch. Bảng mía mới được bổ sung bởi
bốn giác quan ở bốn góc, cho phép người dùng thao tác cả hai vị trí này của máy, trong khi các phiên bản cũ hơn của cạnh của bàn di chuột thường thất bại. Giống như MacBook 12 inch mới, bản nhạc giờ đây có thể chạm vào lực ánh sáng của các ngón tay khi chúng ta nhấn. Tùy thuộc vào áp lực của lực, máy sẽ được hiểu theo các
đơn đặt hàng khác nhau. Ví dụ, nhấn mạnh từ trong trình duyệt hoặc văn bản để mở từ để tra cứu cửa sổ, nhấn mạnh vào ứng dụng để mở hộp thông tin, nhấn mạnh vào Dockbar để mở menu nhấp chuột phải, nhấn mạnh vào nút chuyển tiếp nhanh chóng nhanh chóng chuyển tiếp nhanh hơn bình thường ... MacBook mới của Apple
vẫn sử dụng kích thước 15 inch truyền thống đi kèm với màn hình Retina 2880×1800 pixel cho khả năng hiển thị và chi tiết tuyệt vời. Bạn khó có thể phàn nàn về bất cứ điều gì khi xem màn hình của máy, cho dù khi soạn văn bản hoặc thực hiện các tác vụ nặng, cần độ tương phản cao như chỉnh sửa hình ảnh, video,... Giao tiếp, hiệu
năng và thời lượng pin Ngoài MacBook 12 inch mới, MacBook Pro 15 inch có đầy đủ các cổng hiện đại, bao gồm 2 cổng USB 3.0, 2 Thunderbolt thế hệ thứ 2, cổng 2 cổng DisplayPort mini, 1 khe cắm thẻ nhớ SD sử dụng bluetooth 4.0 và chuẩn Wi-Fi 802.11ac. Về phần cứng, Apple được trang bị bộ vi xử lý Intel mới nhất, bao gồm chip
Core i7 (Broadwell) thế hệ thứ năm, tích hợp REMD Radeon R9 M370X, trong khi phiên bản 2014 chỉ sử dụng card đồ họa tích hợp của Intel. Thử nghiệm ban đầu cho thấy máy đáp ứng tất cả các yêu cầu của người dùng, từ cơ bản đến nâng cao, tốc độ xử lý máy được cho là tương đương với Razer Blade và nhanh hơn một chút so
với Dell XPS 15 inch mới được trình bày tại Computex 2015. Card đồ họa AMD tích hợp cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc xuất video dung lượng lớn nhanh hơn. Trên phiên bản mới nhất của OS X 10.10.3, Apple tuyên bố rằng họ đã tối ưu hóa và xây dựng lại phần mềm bên trong máy, cho phép nó thêm 1 giờ sử dụng so với
mô hình cũ. Thử nghiệm của CNET cho biết nó phát sóng video liên tục trong 9 giờ 34 phút, dài hơn khoảng 15 phút so với MacBook Pro 15 inch 2014. Bạn được mời xem một vài điểm bằng cách so sánh MacBook Pro 15 inch của năm 2015 với các thiết bị khác. Kiểm tra đa nhiệm (điểm số càng ngắn, sạc nhiều lần càng tốt) Thời
lượng kiểm tra chạy video (điểm số càng cao, tuổi thọ pin máy càng có thể sử dụng) Máy kiểm tra càng có nhiều hiệu suất khi thử nghiệm chỉnh sửa ảnh trên phần mềm Photoshop CS5 (điểm số càng thấp, hiệu suất càng cao) kết luận MacBook Pro 15 inch 2015 vẫn là một thiết kế cầm tay máy tính đẹp, mỏng, nhỏ gọn, nhưng phù hợp
hơn cho người dùng yêu cầu công việc đòi hỏi hiệu suất cao. Bằng cách này bạn sẽ cảm thấy một chút khó chịu khi cầm máy trong một thời gian dài. Tuy nhiên, máy vẫn có đủ trọng lượng để bỏ vào túi hoặc thực hiện một chuyến đi dài. Đó là một máy tính xách tay với cấu hình phần cứng cao nhất và mạnh mẽ nhất hầu hết các quả táo.
Vì vậy, bạn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất máy. Nó vẫn là một thiết bị tuyệt vời cho người dùng yêu cầu một sản phẩm nhỏ gọn nhưng vẫn cung cấp hiệu suất tốt. Màn hình Retina độ phân giải cao cực kỳ thích hợp để chỉnh sửa ảnh, video hoặc thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, có thể MacBook Pro 13 inch sẽ là lựa
chọn tốt nhất trong dòng MacBook của Apple. Máy có giá cả hợp lý hơn nhiều, đồng thời cung cấp hiệu suất và khả năng đầy đủ, nhưng có trọng lượng, độ nhẹ và độ mỏng ít hơn nhiều. Nhiều. macbook pro retina 15 inch 2015 charger. macbook pro retina 15 inch 2015 specs. macbook pro retina 15 inch 2015 battery. macbook pro retina
15 inch 2015 model. macbook pro retina 15 inch 2015 review. apple macbook pro retina 15 inch 2015-05. apple macbook pro retina 15 inch 2015. macbook pro (retina 15-inch mid 2015) price
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