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Nowe komputery Apple wkraczają na polski 
rynek

 

iSource, wyłączny dystrybutor marki Apple w Polsce, poszerza ofertę o 

najnowsze komputery Apple: iMac i MacBook oraz kompatybilne akcesoria. 

Produkty będą do nabycia w salonach partnerów i resellerów firmy iSource 

S.A., a także na półkach sieci Media Markt, Euro RTV AGD, Saturn, 

Komputronik oraz sklepów Apple Premium Reseller – USE, Cortland i iSpot. 

Ceny urządzeń w Polsce będą takie, jak w Europie Zachodniej.

 

Jeszcze potężniejsze Maki

Komputery iMac urosły i teraz oferowane są w rozmiarach 21,5 oraz 27 cali. Nowe 

wyświetlacze, podświetlane diodami LED, mają także znacznie większe 

rozdzielczości: mniejszy komputer ma pełne HD 1920×1080, a 27-calowy posiada 

rozdzielczość 2560×1440px i oferuje ponad 60% pikseli więcej niż jego poprzednik. 

Oba modele wyposażone są w technologię IPS, która gwarantuje wierne oddanie 

kolorów.

 

Nowe iMaki wyposażone są w bezprzewodowe klawiatury oraz nową mysz Magic 

Mouse, która posiada jedną powierzchnię dotykową oraz laserowy układ śledzenia 

ruchu. Dzięki wbudowanej technologii Multi-Touch przesunięciem palca można 

przewijać stronę internetową czy zawartość dokumentu.

 

Wszystkie modele iMac, poza najbardziej rozbudowanym, wyposażone są w procesor 



3 GHz Intel Core 2 Duo (3MB pamięci podręcznej). Najmocniejszy model 27-calowy 

ma 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5. W standardzie każdy komputer posiada 4GB 

pamięci RAM z możliwością rozbudowy do aż 16GB.

 

Nowy iMac wyposażony jest w wbudowaną kamerę iSight, mikrofon oraz głośniki. 

Ponadto posiada wbudowany moduł sieci Wi-Fi AirPort Extreme® 802.11n, Bluetooth 

2.1+EDR, Gigabit Ethernet, cztery porty USB 2.0, jeden port FireWire 800 oraz 

gniazdo kart SD.

 

Apple wprowadza do oferty także nowe modele Mac mini w dwóch wersjach 2.26 i 

2.53GHz Intel Core 2 Duo. Tańsza wersja posiada 2GB pamięci RAM i dysk twardy 

160 GB, droższa 4GB pamięci RAM i dysk twardy 320 GB. Co ciekawe, w ofercie 

znajduje się także specjalna wersja Maka mini, który może być wykorzystany jako 

domowy serwer. Komputer nie posiada napędu optycznego, za to ma dwa dyski 

twarde po 500 GB oraz fabrycznie zainstalowany system Snow Leopard Server.

 

Białe jest piękne

W ofercie firmy iSouce pojawił się także MacBook w nowej, jednolitej obudowie typu 

unibody ze znanym już z innych modeli doskonałym touchpadem. Komputer 

wyposażony jest w matrycę podświetlaną diodami LED, procesor Intel Core 2 Duo o 

taktowaniu 2.26GHz i 2GB pamięci. Grafikę obsługuje znana karta NVIDIA GeForce 

9400M. W standardzie występuje dysk twardy o pojemności 250GB oraz napęd 

SuperDrive. Co ważne, MacBook otrzymał nową baterię, która pozwala na 7-

godzinną pracę po pełnym naładowaniu i wytrzymuje ponad 1000 cykli ładowania. 

Nowy MacBook jest też lżejszy, waży 2,13 kg.

 

Sugerowane ceny detaliczne brutto:

iMac 21.5" Core 2 Duo 3.06GHz/4GB/500GB/GeForce 9400M/SD – 4999 PLN



iMac 21.5" Core 2 Duo 3.06GHz/4GB/1TB/Radeon HD 4670/SD – 5999 PLN

iMac 27" Core 2 Duo 3.06GHz/4GB/1TB/Radeon HD 4670/SD – 6999 PLN

iMac 27" Core i5 2.66GHz (quad-core)/4GB/1TB/Radeon HD 4850/SD – 7999 PLN

MacBook white 2.26GHz/2GB/250GB/GeForce 9400M/SD – 3999 PLN

Mac mini Core 2 Duo 2.26GHz/2GB/160GB/GeForce 9400M/SD – 2599 PLN

Mac mini Core 2 Duo 2.53GHz/4GB/320GB/GeForce 9400M/SD – 3499 PLN

Airport Extreme Base Station – 799 PLN

Time Capsule 1TB Hard Drive – 1299 PLN

Time Capsule 2TB Hard Drive – 2099 PLN

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 

rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i 

firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści 

multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne 

systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki 

komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, 

Lacie, oraz Macally. Głównym akcjonariuszem spółki jest fundusz typu private equity AKJ Investment I 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.




