
32 GB

128 GB

Wi-Fi modely
483 g

Wi-Fi + Cellular modely
493 g

iPad

USB kabel s konektorem Lightning

USB napájecí adaptér

Retina displej

Retina displej

10,2palcový (úhlopříčně) Multi-Touch displej s LED podsvícením
a technologií IPS

Rozlišení 2160 × 1620 pixelů při 264 bodech na palec (ppi)

Jas 500 nitů

Oleofobní úprava proti šmouhám

Podporuje Apple Pencil (1. generace)

A10 Fusion s 64bitovou architekturou

Integrovaný koprocesor M10

8megapixelový fotoaparát

Clona ƒ/2,4

Pětičlenný objektiv

Hybridní infračervený filtr

Snímač se zadním osvitem

Live Photos

Automatické zaostřování

Panorama (až 43 megapixelů)

HDR pro fotky

Ovládání expozice

Sekvenční režim

Zaostřování klepnutím

Režim samospouště

Automatická stabilizace obrazu

Rozpoznávání těla a obličeje

Ukládání fotek s údajem o poloze

1080p HD video při 30 fps

Zpomalené video v rozlišení 720p při 120 fps

Časosběrné video se stabilizací

Stabilizace videa

Rozpoznávání těla a obličeje

3× zoom při nahrávání videa

Ukládání videí s údajem o poloze

1,2megapixelové fotky

Clona ƒ/2,2

Retina Flash

Snímač se zadním osvitem

Live Photos

720p HD video

HDR pro fotky a videa

Rozpoznávání těla a obličeje

Sekvenční režim

Ovládání expozice

Režim samospouště

FaceTime video

Z iPadu přes Wi-Fi nebo mobilní síť na jakékoli zařízení podporující
FaceTime

FaceTime audio

Z iPadu přes Wi-Fi nebo mobilní síť na jakékoli zařízení podporující
FaceTime

Stereo reproduktory

Dva mikrofony pro hovory, nahrávání videa a zvuku

Všechny modely

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz); HT80
s technologií MIMO

Bluetooth 4.2

Wi-Fi + Cellular modely

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900,
2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

LTE gigabitové třídy (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71)

Pouze data

Wi-Fi hovory

eSIM

Více o mobilních datech

Nano-SIM (podporuje Apple SIM )

eSIM

Všechny modely

Digitální kompas

Wi-Fi

Mikrolokalizace iBeacon

Wi-Fi + Cellular modely

Vestavěná GPS/GNSS

Mobilní síť

Touch ID

Tříosý gyroskop

Akcelerometr

Barometr

Snímač okolního osvětlení

Odemknutí iPadu

Zabezpečení osobních dat v aplikacích

Nákupy v iTunes Storu, App Storu a Apple Books

Platby iPadem pomocí Touch ID v aplikacích a na webu

Více o Apple Pay

Všechny modely

Vestavěná 32,4Wh dobíjecí lithium-polymerová baterie

Až 10 hodin prohlížení webu v síti Wi-Fi, sledování videí nebo
poslechu hudby

Nabíjení napájecím adaptérem nebo USB rozhraním počítače

Wi-Fi + Cellular modely
Až 9 hodin prohlížení webu v mobilní datové síti

iPadOS
iPadOS obsahuje šikovné funkce a výchozí aplikace
navržené tak, aby využívaly jedinečné možnosti
iPadu.*

Novinky v iPadOS

Funkce zpřístupnění pomáhají lidem s postižením dostat z nového
iPadu co nejvíc. Díky integrovaným funkcím na podporu zraku,
sluchu, pohyblivosti a učení může každý tvořit a dělat ohromné
věci.

Dostupné funkce zpřístupnění:

Fotoaparát Fotky Zprávy FaceTime Mail

Hudba Safari Mapy Kalendář iTunes Store

App Store Poznámky Diktafon Kontakty Knihy

Domácnost Připomínky Akcie Hodiny TV

Photo Booth Podcasty Měření Najít Soubory

Tipy Nastavení

Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand

iTunes U Apple Store Dálkové ovládání Moje melodie Clips

Swift Playgrounds Zkratky Podpora

Apple ID (nutné pro některé funkce)

Přístup k internetu

Synchronizace s iTunes v Macu nebo PC vyžaduje:

Mac: OS X 10.11.6 nebo novější
PC: Windows 7 nebo novější
iTunes 12.8 nebo novější na Macu a iTunes 12.9 nebo novější na
PC (bezplatné stažení z www.itunes.com/cz/download/)

Jazyková podpora
Angličtina (Austrálie, Spojené království, USA), arabština, čeština,
čínština (tradiční, tradiční hongkongská, zjednodušená), dánština,
finština, francouzština (Francie, Kanada), hebrejština, hindština,
chorvatština, indonéština, italština, japonština, katalánština,
korejština, maďarština, malajština, němčina, nizozemština, norština,
polština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština,
řečtina, slovenština, španělština (Latinská Amerika, Mexiko,
Španělsko), švédština, thajština, turečtina, ukrajinština,
vietnamština

Podporované klávesnice QuickType
Albánština, angličtina (Austrálie, Indie, Kanada, Singapur, Spojené
království, USA), arabština (moderní standardní, nadždská),
arménština, ásámština, ázerbájdžánština, bangla, barmština,
běloruština, bodo, bulharština, čerokézština, čeština, dánština,
divehi, dógrí, emotikony, estonština, faerština, filipínština, finština,
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), gruzínština,
gudžarátština, havajština, hebrejština, hindština (dévanágarí,
latinka, transliterace), chorvatština, indonéština, irština, islandština,
italština, japonština (kana, rómadži), kannadština, kašmírština
(arabská, dévanágarí), katalánština, kazaština, khmérština,
konkánština (dévanágarí), korejština (2 sady, 10 kláves), kurdština
(arabská, latinka), kyrgyzština, laoština, litevština, lotyština,
maďarština, maithilština (bangla), makedonština, malajálamština,
malajština (arabská, latinka), maltština, manipurština (bangla,
meetei mayek), maorština, maráthština, mongolština, nepálština,
němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko), nizozemština, norština,
orijština, paňdžábština, paštština, perština, polština, portugalština
(Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština, řečtina, sanskrt,
santálština (dévanágarí, ol chiki), sindhština (arabská, dévanágarí),
sinhálština, slovenština, slovinština, srbština (cyrilice, latinka),
svahilština, španělština (Latinská Amerika, Mexiko, Španělsko),
švédština, tádžičtina, tamilština (Anjal, Tamil 99), telugština,
thajština, tibetština, tongánština, tradiční čínština (cchang-ťie, ču-
jin, pchin-jin na 10klávesové klávesnici, pchin-jin na klávesnici
QWERTY, rukopis, su-čcheng, šuang-pchin, wu-pi-chua), tradiční
kantonština (cchang-ťie, rukopis, su-čcheng, wu-pi-chua),
turečtina, turkmenština, ujgurština, ukrajinština, urdština, uzbečtina
(arabská, cyrilice, latinka), velština, vietnamština, vlámština,
zjednodušená čínština (pchin-jin na 10klávesové klávesnici,
pchin-jin na klávesnici QWERTY, rukopis, šuang-pchin, wu-pi-chua)

Podporované klávesnice QuickType s prediktivním zadáváním
Angličtina (Austrálie, Indie, Kanada, Singapur, Spojené království,
USA), arabština (nadždská), čínština (tradiční, zjednodušená),
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), hindština
(dévanágarí, latinka), italština, japonština, kantonština (tradiční),
korejština, němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko),
nizozemština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), ruština,
španělština (Latinská Amerika, Mexiko, Španělsko), švédština,
thajština, turečtina, vietnamština

Jazyky Siri
Angličtina (Austrálie, Indie, Irsko, Jižní Afrika, Kanada, Nový Zéland,
Singapur, Spojené království, USA), arabština (Saúdská Arábie,
Spojené arabské emiráty), dánština (Dánsko), finština (Finsko),
francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Švýcarsko), hebrejština
(Izrael), italština (Itálie, Švýcarsko), japonština, kantonská čínština
(Čína – kontinentální, Hongkong), korejština, malajština (Malajsie),
němčina (Německo, Rakousko, Švýcarsko), nizozemština (Belgie,
Nizozemsko), norština (Norsko), portugalština (Brazílie), ruština
(Rusko), standardní čínština (Čína – kontinentální, Tchaj-wan),
španělština (Chile, Mexiko, Španělsko, USA), švédština (Švédsko),
thajština (Thajsko), turečtina (Turecko)

Jazyky diktování
Angličtina (Austrálie, Filipíny, Indie, Indonésie, Irsko, Jižní Afrika,
Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené
arabské emiráty, Spojené království, USA), arabština (Katar, Kuvajt,
Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty), čeština, dánština,
finština, francouzština (Belgie, Francie, Kanada, Lucembursko,
Švýcarsko), hebrejština, hindština (Indie), chorvatština, indonéština,
italština (Itálie, Švýcarsko), japonština, kantonská čínština (Čína –
kontinentální, Hongkong, Macao), katalánština, korejština,
maďarština, malajština, němčina (Lucembursko, Německo,
Rakousko, Švýcarsko), nizozemština (Belgie, Nizozemsko), norština,
polština, portugalština (Brazílie, Portugalsko), rumunština, ruština,
řečtina, slovenština, standardní čínština (Čína – kontinentální, Tchaj-
wan), šanghajština (Čína – kontinentální), španělština (Argentina,
Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile,
Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Salvador,
Španělsko, Uruguay, USA), švédština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština

Výkladové slovníky
Angličtina, čínština (tradiční, zjednodušená), dánština,
francouzština, hebrejština, hindština, italština, japonština,
korejština, němčina, nizozemština, norština, portugalština, ruština,
španělština, švédština, thajština, turečtina

Tezaurus
Angličtina (Spojené království, USA)

Dvoujazyčné slovníky s angličtinou
Arabština, čínština (tradiční, zjednodušená), francouzština,
hindština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština,
portugalština, ruština, španělština, thajština, vietnamština

Kontrola pravopisu
Angličtina, dánština, finština, francouzština, italština, korejština,
němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, ruština,
španělština, švédština, turečtina

Podporované formáty zvuku: AAC (8 až 320 kb/s), chráněné AAC
(z iTunes Storu), HE-AAC, MP3 (8 až 320 kb/s), MP3 VBR, Dolby
Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formáty 2, 3, 4,
Audible Enhanced Audio, AAX a AAX+), Apple Lossless, AIFF a WAV

Uživatelem konfigurovatelný limit maximální hlasitosti

Zrcadlení přes AirPlay, výstup fotek, zvuku a videa na Apple TV
(2. generace nebo novější)

Podpora zrcadlení videa a výstupu videa: až 1080p pomocí
digitálního AV adaptéru Lightning a VGA adaptéru Lightning
(adaptéry se prodávají zvlášť)

Podporované formáty videa: video H.264 s rozlišením až 4K,
30 snímků za sekundu, High Profile úrovně 4.2 se zvukem AAC-LC
až 160 kb/s, 48 kHz, stereo nebo Dolby Audio až 1008 kb/s, 48 kHz
stereo nebo vícekanálovým ve formátech .m4v, .mp4 a .mov;
video MPEG-4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 snímků za
sekundu, Simple Profile se zvukem AAC-LC až 160 kb/s na jeden
kanál, 48 kHz, stereo nebo Dolby Audio až 1008 kb/s, 48 kHz
stereo nebo vícekanálovým ve formátech .m4v, .mp4 a .mov;
Motion JPEG (M-JPEG) až 35 Mb/s, 1280 × 720 pixelů, 30 snímků
za sekundu, zvuk ve formátu ulaw, stereo PCM ve formátu .avi

Zobrazované typy dokumentů
.jpg, .tiff, .gif (obrázky); .doc a .docx (Microsoft Word); .htm a .html
(webové stránky); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages
(Pages); .pdf (Náhled a Adobe Acrobat); .ppt a .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (text); .rtf (formátovaný text); .vcf (kontaktní
údaje); .xls a .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics

Provozní teplota prostředí:
0 až 35 °C

Neprovozní teplota:
–20 až 45 °C

Relativní vlhkost:
5 až 95 % bez kondenzace

Provozní nadmořská výška:
testováno až ve 3 000 m

VoiceOver

Zvětšení

Lupa

Switch Control

Skryté titulky

AssistiveTouch

Předčítání obsahu
obrazovky

Barva

Kapacita1

250,6 mm
174,1 mm

7,5 mm

Tlačítka
a konektory

Smart Connector

3,5mm 
sluchátkový
výstup

Stereo
reproduktory

Zapnout/
vypnout
Uspat/
probudit

Plocha / snímač Touch ID

Dva
mikrofony

Ovládání 
hlasitosti

Slot pro nano-SIM kartu
(Cellular modely)

Konektor
Lightning

V krabici

Displej

10,2"

Čip

Fotoaparát

Nahrávání videa

Kamera
FaceTime HD

Videohovory3

Audiohovory3

Reproduktory

Mikrofony

Mobilní
a bezdrátová
rozhraní

4

5

4

6

SIM karta 6

6

Určování
polohy

Snímače

Touch ID

Apple Pay

Napájení
a baterie7

Operační
systém

Zpřístupnění

Výchozí
aplikace

Bezplatné
aplikace Apple

Aplikace Pages, Numbers,
Keynote, iMovie,
GarageBand, iTunes U,
Clips, Zkratky a Apple
Store jsou v iPadu
předinstalované.

Systémové
požadavky 8

Jazyky

Přehrávání
zvuku

TV a video

Podpora
e-mailových
příloh

Požadavky na
prostředí

Stříbrný Vesmírně šedý Zlatý

Rozměry
a hmotnost2

!

!

!

Smart Keyboard
Piš na klávesnici plné velikosti, když potřebuješ, nebo ji
slož a máš tenký, lehký kryt. Nabíjení ani párování řešit

nemusíš.

Koupit !

Apple Pencil
Dělej si poznámky, anotuj dokumenty a fotky, kresli a tvoř,

kdykoli tě napadne.

Koupit !

Doplňky
Projdi si nabídku krytů, sluchátek,

reproduktorů a dalších.

Nakoupit doplňky k iPadu !

iPad Přehled Proč iPad Technické specifikace ObjednatV prodeji od 30. 9.

10.09.2019 21:51
Stránka 1 z 1


