
Wydajność

Niewiarygodna moc – zawsze i wszędzie

Bateria na cały dzien pracy
P3540 zapewnia wydajność przez cały dzień, dzięki czemu możesz zrobić 
jeszcze więcej, gdziekolwiek jesteś. Akumulator o dużej pojemności 70 
Wh wystarcza do 16 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Kompleksowa i niezawodna łączność
P3540 posiada obszerny zestaw portów I/O do łatwego przesyłania 
danych i podłączenia różnorodnych urządzeń peryferyjnych. W celu 
zwiększenia trwałości, porty są niezwykle solidnie skonstruowane i prze-
testowane pod kątem wytrzymałości na ponad 5000 wtyków. 

Wysoka wydajność
P3450 dysponuje jednym z najnowszych procesorów Intel® Core™ 8. 
Generacji, a także oferuje ultraszybki dysk SSD oraz dysk twardy o dużej 
pojemności, zapewniając pamięć masową bez niedoboru miejsca 
na Twoje pliki.

Szybsze i bardziej stabilne połączenia Wi-Fi
P3540 dysponuje połaczeniem Wi-Fi 5 (802.11ac) dla zapewnienia silnego 
i stabilnego sygnału oraz wysokich prędkości przesyłania danych. Dodat-
kowa zaletą tego standardu jest mniejsza wrażliwość na zakłócenia 
od innych urządzeń bezprzewodowych działających na tym samym 
paśmie częstotliwości.

Design

Niezwykle wyrafinowany design  
dla osób podróżujących służbowo

Maksymalna przestrzeń robocza, minimalne obciążenie
Kompaktowa, smukła i ważąca zaledwie 1,7 kg, konstrukcja P3540 sprawia, 
że jest idealnym towarzyszem podróży służbowych. Dzięki 15,6-calo-
wemu wyświetlaczowi NanoEdge z wyjątkowo smukłymi ramkami 
bocznymi 5,6 mm, które maksymalizują rozmiar przestrzeni roboczej, 
minimalizując jednocześnie zajmowaną powierzchnię.

Solidny i wszechstronny zawias obracany o 180°
Pełny ruch o 180° pozwala na ułożenie P3540 płasko, co niezwykle ułatwia 
udostępnianie ekranu. Zawias jest solidnie zamontowany i przetestowany 
w trudnych warunkach, z wytrzymałością 50 000 cykli otwierania/zamy-
kania, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość.

Ergonomicznie zaprojektowana klawiatura
Wyjątkowy zawias ErgoLift automatycznie dostosowuje klawiaturę do 
wygodnej pozycji do pisania. Wyrzeźbione nasadki klawiszy posiadają 
długi skok 1,5 mm, co zapewnia przyjemniejsze pisanie, a dołączona 
klawiatura numeryczna umożliwia szybkie wprowadzanie danych.

Kompaktowy  
i wydajny dla biznesu

Zapewniając doskonałe połączenie wydajności i mobilności dla użytkowników biznesowych, kompaktowy 
15,6-calowy ASUS ExpertBook P3540 łączy w sobie wytrzymałą baterię, niezwykłą wytrzymałość ASUS 
Expert Series i smukłe ramki, które zapewniają większy ekran na mniejszej powierzchni, czyniąc razem P3540 
niewiarygodnie kompaktowym.

P3540

Niezawodność
Zaprojektowany z myślą 
o wytrzymałości

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo  
klasy korporacyjnej

Zarządzanie
Uproszczenie procesów 
biznesowych

ASUS ExpertBook P3540 został solidnie 
zbudowany i przeszedł rygorystyczne 
testy, które zapewniają, że przetrwa 
wszelkie codzienne trudy, przypadkowe 
uderzenia, czy nieprzyjazne środowisko.

Seria ASUS ExpertBook zapewnia wiele 
warstw rozwiązań zabezpieczających 
w celu ochrony krytycznych zasobów. 
ASUS ExpertBook P3540 wprowadza 
również zupełnie nową osłonę prywat-
ności kamery internetowej, która po prostu 
nasuwa się na kamerę internetową, aby ją 
wyłączyć w celu zachowania prywatności

Seria ASUS ExpertBook została zapro-
jektowana tak, aby pomóc uprościć 
procesy zarządzania zasobami zarówno 
dla pracowników MIS, jak i użytkowników 
końcowych, dzięki ekskluzywnemu 
rozwiązaniu ASUS Business Manager 
i opcjonalnemu ASUS Control Center.



SPECYFIKACJE P3540
Model ASUS ExpertBook P3540

Procesor
Procesor Intel® Core™ i7 8565U
Procesor Intel® Core™ i5 8265U
Procesor Intel® Core™ i3 8145U

System operacyjny
Windows 10 Pro (ASUS zaleca Windows 10 Pro)

Windows 10 Home

Pamięć DDR4 4 GB (2400 MHz)

Gniazdo na moduły
pamieci

1

Pamięć maksymalna do 20 GB DDR4 (2400 MHz)

SSD SSD M.2 SATA3 128 GB / 256 GB / 512 GB

HDD
HDD SATA 500 GB / 1 TB 5400 RPM
HDD SATA 500 GB / 1 TB 7200 RPM

EMMC/ISSD ND.

Wyświetlacz
15,6" HD (1366 × 768), sRGB 62% (NTSC: 45%), matryca antyrefleksyjna

15,6" FHD (1920 × 1080), sRGB 62% (NTSC: 45%), matryca antyrefleksyjna
15,6" FHD IPS (1920 × 1080), sRGB 62% (NTSC: 45%), matryca antyrefleksyjna

Panel dotykowy ND.

Tryb zewnętrznego 
wyświetlania wideo

HDMI 1.4

Zewnętrzna karta 
graficzna

Nvidia MX110 + 2 GB VRAM

Zintegrowana
Karta graficzna

Intel® UHD Graphics 620

Kamera wideo Moduł HD 720p CMOS

Czytnik linii 
papilarnych

Tak

Łączność 802.11ac + Bluetooth 4.2 (połaczenie dwuzakresowe) 2×2

Łacznosc LAN 10/100/1000 Mb/s

Czytnik kart Specyfikacje: 3 w 1 (SD/ SDHC/ SDXC)

Interfejsy
2 × USB 3.1 Gen 1 Type-A; 2 × USB 3.1 Gen 1 Type-C; 1 × wyjscie HDMI; 1 × port VGA (D-sub); 1 × czytnik kart SD

1 × gniazdo RJ45 LAN do podłaczenia sieci LAN; 1 × wyjscie słuchawkowe i audio jack typu combo

Audio
Wbudowany mikrofon

Wbudowane głosniki stereo o mocy 2 W

Waga Od 1,7 kg z bateria

Wymiary 35,7 × 23,6 × 1,94 cm (szer. × wys. × gł.)

Zasilacz sieciowy (AC)
Zasilacz AC 65 W, typ wtyczki: ø 4,5 (mm)

Napiecie wyjsciowe: 19 V DC, A, 65 W; napiecie wejsciowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz, zakres uniwersalny

Bateria 50 Wh, 3S1P, 3-ogniwowa bateria litowo-jonowa / 70 Wh, 4S1P, 4-ogniwowa bateria litowo-jonowa

Klawiatura Typu chiclet

Bezpieczenstwo
Kensington Lock

TPM 2.0 (moduł sprzetowy TPM)

Certyfikacje UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy Star 7.0, IDA, WEEE, Erp 2013, RoHS

Gwarancja Trzyletnia ograniczona gwarancja miedzynarodowa na komponenty sprzetowe. (*zaleznie od kraju)



Smukły wyświetlacz NanoEdge Zasłona kamery dla ochrony prywatnosciZawias pozwalajacy na ułozenie na płasko 
pod katem 180°

Zasłona kamery internetowej dla ochrony
prywatnosci – wystarczy zasunac ja, aby

zablokowac kamere

Niezwykle wąska ramka  
(tylko 5,6 mm po obu  
stronach wyświetlacza)

Standardowa pełnowymiarowa 
klawiatura numeryczna

Ponad 16 godzin czasu 
działania baterii

Precyzyjnie wykonana obudowa 
jest wykonczona w eleganckim 
odcieniu klasycznej szarosci, emanujac 
profesjonalizmem – gdziekolwiek sie 
wybierzesz

Dotykowy czytnik linii papilarnych

Powiekszony touchpad z obsługa 
technologii ASUS Smart Gestures

Ergonomicznie  
zaprojektowana klawiatura

Wytrzymały zawias testowany w 50 000
cyklach otwarcia/zamkniecia

15-calowy panoramiczny wyświetlacz 
z powłoką antyrefleksyjną Full HD, 
zapewniający dużą przestrzeń roboczą 
i wyraźniejszy obraz zewnątrz



WSZECHSTRONNOŚĆ

3-letnia gwarancja międzynarodowa
100% za darmo,

bez ukrytych kosztów.

Usługa odbioru i zwrotu 
Korzystaj z usługi „od drzwi do drzwi”  

w tym odbiór, naprawa i zwrot

Przedłużenie gwarancji
Rozszerz zakres usług, aby dopasować je  

do oczekiwanego czasu użytkowania

Zastrzeżenie:
Pakiet serwisowy ASUS Expert Series może różnić się w zależności od kraju. Zalecamy sprawdzenie u lokalnych 
dealerów specyfikacji produktów dostępnych w Twoim kraju.

Wiele portów zapewniających płynne połączenia.

Gniazdo zamka 
KensingtonUSB-C™ 3.1 Gen 1Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe typu combo

VGA USB 3.1 Gen 1 Kontrolka LED wskazujaca status

Czytnik pełnowymiarowych 
kart SD

USB 3.1 Gen 1

Port zasilania DC HDMI RJ45 LAN USB-C™ 3.1 Gen 1


