
MacBook Air 13" CZ 

 

S neuvěřitelnou výdrží až 12 hodin. 

 

U nového MacBooku jsme si vytkli za cíl nemožné: vyvinout 

plnohodnotný Mac v podobě vůbec nejkompaktnějšího notebooku. 

To znamenalo nově vymyslet každý prvek, aby byl nejen lehčí a 

tenčí, ale taky lepší. Výsledkem není jen nový notebook. Výsledkem 

je budoucnost notebooku. 



 

Lehké hliníkové šasi. 
Skrývá to nejmodernější ze současného hardwaru, což pro vás znamená rychlou 

obsluhu a zároveň neuvěřitelně dlouhou výdrž na baterii až 12 hodin. Design je 

tradičně jednoduchý, ale přitom líbivě neobyčejný a velmi funkční. Lehce se 

stane vaším partnerem pro každodenní cestování a ničím nerušené využívání 

potřebných funkcí. 

 

Výkon.  

Se kterým zvládnete celý pracovní 

den. 



MacBook Air plně využívá 1,8GHz dvoujádrový Intel Core i5. Ten poskytuje vyšší 

výkon, ale při výrazně nižší spotřebě. Máte tedy dostatek energie na celý 

pracovní den. Pokud navíc MacBook Air necháte spát déle než tři hodiny, tak 

přejde do pohotovostního stavu, ve kterém baterie vydrží nabitá až 30 dní. 

Připojení k síti si užijete maximální rychlostí díky přítomnosti standardu 802.11ac. 

 

Plně vybavený do bezdrátového 

světa. 
Nový MacBook dokonale zapadá do našeho čím dál bezdrátovějšího světa. Díky 

softwaru Apple, který naplno využívá nejnovější bezdrátové technologie WiFi a 

Bluetooth, teď vzduchem funguje skoro všechno, co s notebookem děláte. Ať 

jste kdekoli, můžete se připojit k webu, přenášet soubory, organizovat si fotky, 

poslouchat hudbu a další – aniž by vás cokoli svazovalo. 



 

Systém, kterému se nic nevyrovná 
macOS je operační systém každého Macu. Je postavený na bytelné unixové 

základně a naplno využívá možnosti hardwaru. Navržený je tak, aby pěkně 

vypadal a snadno se ovládal. Obsahuje kolekci výborných aplikací, které budete 

denně – a rádi – používat. A umožňuje Macu nádherně spolupracovat s iOS 

zařízeními. 



 

Výchozí aplikace. 
MacBook Air se dodává s aplikacemi na tvorbu a aplikacemi na práci. Obsahuje 

taky kolekci skvělých aplikací na každodenní záležitosti, jako je prohlížení webu, 

vyřizování mailů a zpráv nebo uspořádání kalendáře. Je v něm i aplikace na 

vyhledávání nových aplikací. Váš Mac je víc než plně vybavený. Je doslova all 

inclusive. 



 

Parametry a specifikace 

Displej 

Úhlopříčka displeje 

 13 " 

Typ panelu 

 TN 

Maximální rozlišení 

 1440 × 900 px 

Poměr stran 

 16:10 

Typ displeje 

 Lesklý 

Procesor 

Typ procesoru 

 Intel Core i5 

Modelové označení procesoru 

 Intel Core i5 5350U Broadwell 

Počet jader procesoru 

 2 × 

Frekvence procesoru 

 1,8 GHz (1 800 MHz) 

Core Boost Frekvence 

 2,9 GHz (2 900 MHz) 

TDP 

 15 W 

Cache procesoru 

 3 MB 

Funkce procesoru 

 Automatické přetaktování, Model se sníženou spotřebou, Podpora Virtualizace 

Barva 

Barva 

 Stříbrná 

Grafická karta 

Typ 

 Integrovaná 

Čip grafické karty 

 Intel HD Graphics 6000 

Operační paměť 

Intel Optane 

 Ne 

Velikost operační paměti RAM 

 8 GB 

Typ paměti 

 DDR3 

Frekvence paměti 

 1 600 MHz (1,6 GHz) 

Operační systém 

Operační systém 

 MAC OS 

https://www.alza.cz/slovnik/uhlopricka-displeje-art12369.htm
https://www.alza.cz/slovnik/technologie-obrazu-art12963.htm
https://www.alza.cz/slovnik/technologie-zpracovani-obrazu-tn-art15559.htm
https://www.alza.cz/slovnik/rozliseni-art12284.htm
https://www.alza.cz/slovnik/pomer-stran-art13446.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-displeje-art12641.htm
https://www.alza.cz/slovnik/leskly-displej
https://www.alza.cz/slovnik/rada-procesoru-art12715.htm
https://www.alza.cz/slovnik/modelove-oznaceni-art12717.htm
https://www.alza.cz/slovnik/pocet-jader-procesoru-art12718.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-procesoru-art12719.htm
https://www.alza.cz/slovnik/core-boost-frekvence-art13121.htm
https://www.alza.cz/slovnik/co-je-tdp-procesoru-art12729.htm
https://www.alza.cz/slovnik/cache-v-procesoru-art13119.htm
https://www.alza.cz/slovnik/funkce-procesoru-art13698.htm
https://www.alza.cz/slovnik/automaticke-pretaktovani-art12721.htm
https://www.alza.cz/slovnik/virtualizace-art12722.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art17422.htm
https://www.alza.cz/slovnik/integrovana-graficka-karta
https://www.alza.cz/slovnik/cip-graficke-karty-art13507.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-pameti-art12872.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art12288.htm
https://www.alza.cz/slovnik/typ-pameti-art12871.htm
https://www.alza.cz/slovnik/frekvence-pameti-art12291.htm


Pevný disk 

Typ úložiště 

 SSD 

Kapacita úložiště 

 128 GB 

SSD Kapacita 

 128 GB (128 000 MB) 

Výbava 

Výbava 

 Podsvícená klávesnice , Čtečka paměťových karet, Operační systém 

Webkamera 

 720 p 

Hmotnost 

Hmotnost 

 1,35 kg 

Alza služby 

Alza služby 

 Alza NEO 

Baterie 

Maximální výdrž baterie 

 12 h 

Kapacita baterie 

 54 Wh 

Konstrukce 

Konvertibilita 

 Pevný (klasický notebook) 

Materiál konstrukce 

 Celokovový (unibody) 

Rozhraní 

Bluetooth 

 Bluetooth v4.0 

WiFi 

 WiFi 802.11ac, WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b, WiFi 802.11a 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 

 2 × 

Další rozhraní 

 Thunderbolt 

Optická mechanika 

 Bez mechaniky 

Rozměry 

Šířka 

 325 mm 

Výška maximální 

 17 mm 

Hloubka 

 227 mm 

Jazyk klávesnice 

Jazyk klávesnice 

 CZ 

Produktová řada 

Řada notebooku 

 Apple MacBook 

Mén 

 

https://www.alza.cz/slovnik/typ-uloziste-art12671.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-art12672.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-art12672.htm
https://www.alza.cz/article/14196.htm
https://www.alza.cz/slovnik/webkamera-art12368.htm
https://www.alza.cz/slovnik/maximalni-vydrz-baterie-art12662.htm
https://www.alza.cz/slovnik/kapacita-baterie-art12293.htm
https://www.alza.cz/slovnik/konvertibilita-art13510.htm
https://www.alza.cz/slovnik/bluetooth-art12370.htm
https://www.alza.cz/slovnik/verze-bluetooth-art12445.htm
https://www.alza.cz/slovnik/wifi-art13236.htm
https://www.alza.cz/slovnik/wifi-80211ac
https://www.alza.cz/slovnik/usb-30-art12857.htm
https://www.alza.cz/slovnik/dalsi-rozhrani-art13697.htm
https://www.alza.cz/slovnik/mechanika-art13695.htm
https://www.alza.cz/slovnik/sirka-art12665.htm
https://www.alza.cz/slovnik/maximalni-vyska-art13895.htm
https://www.alza.cz/slovnik/hloubka-art12667.htm
https://www.alza.cz/slovnik/jazyk-klavesnice-art13696.htm

