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הצעת מחיר:
הפריט 512GB Max Pro 11 iPhone Apple :יבואן רשמי
מחיר 7094 :ש"ח
אספקה 5 :ימים
אחריות 1 :שנים
משלוח 0 :ש"ח
תשלומים12 :
מק`ט:

דגם
iPhone 11 Pro Max
אחריות
יתרון חשוב:
שנה אחריות היבואן הרשמי
כולל מטען מקורי
מעבד
A13 Bionic chip
Third‑generation Neural Engine
תקשורת
דור 1900 / 1800 / 900 / 850 GSM Network 2G :2
דור 2100 / 1900 / 900 / 850 HSDPA Network 3G :3
דור  :4תומך דור 4
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ההפעלה ומהירות הדור שבו תומך המכשיר תלויה ברשת הסלולר
וכפופה לתמיכת רשת הסלולר
תצוגה
Super Retina XDR display
)"6.5 diagonal) all‑screen OLED Multi‑Touch display
HDR display
רזולוציה
2688x1242 ixel resolution at 458 ppi
קישוריות
802.11ax Wi‑Fi 6 with 2x2 MIMO
Bluetooth 5.0
NFC
נפח כולל )הסבר בתחתית העמוד(
512GB
חריץ הרחבת זכרון
ללא
מצלמה
 12מגה פיקסל זווית רחבה  12 +מגה פיקסל זווית אולטרה רחבה +
 12מגה פיקסל טלפוטו
מצלמה קדמית )סלפי(
 12מגה פיקסל
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וידאו
4K @ 24 fps / 30 fps/ 60 fps
1080p HD @ 30 fps / 60 fps
720p HD @ 30 fps
מובנה GPS
כלול
סאונד Sound /
רמקולים סטריאו מובנים
סוג חיבור טעינה
Lighting
מערכת הפעלה
iOS 13
שפת הקלדה
כל השפות )על פי מקלדת (iOS
שפת ממשק
עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית ,צרפתית ,ספרדית
שונות
חיישנים:
זיהוי פנים
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ברומטר
ג`ירו דו צירי
חיישן תאוצה
חיישן קרבה
חיישן אור סביבתי
צבע
זהב
סים )(SIM
(Dual SIM (nano‑SIM and eSIM
סוג סוללה
סוללת  ion-lithiumמובנית
תמיכה ברשתות
תומך בכל הרשתות בישראל
באריזה
 iOS 13הפעלה מערכת עם iPhone 11 Pro Max
אוזניות  EarPodsעם חיבור Lightning
כבל  C-USBלLightning -
מטען 18W C-USB
רמת קרינה בלתי מייננת תקן אירופאי
SAR 0.99W/kg
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