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ASUS Transformer Book Trio TX201 är 
världens första tre-i-ett system och erbjuder 
obegränsade möjligheter. Du får en bärbar 
dator, surfplatta och skrivbordsdator i samma 
enhet. Eftersom du med denna produkt 
blixtsnabbt kan hoppa mellan Android i 
surfplattan och Windows 8 i tangentbordsdelen 
så är det bara fantasin som sätter gränserna.

Mer än en skärm
Den 11.6” stora skärmen som också är en surfplatta, 
har en IPS-panel med Full HD-upplösning, breda 
betraktningsvinklar och levande färger. Systemet kör 
Android som passar lika bra till underhållning som enklare 
uppgifter. Med kraftfull Intel® Atom™ Processor, kamera, 
32GB lagring och skal i aluminium är detta en platta som 
konkurrerar med de bästa på marknaden.

Mer än ett tangentbord 
ASUS Transformer Book Trios tangentbord är inte bara 
ett komplement till surfplattan utan också en helt egen 
fullt fungerande dator med Windows 8. I skalet sitter 
en snabb Intel® Core™ i7 processor och en hårddisk på 
500GB. Tangentbordet kan kopplas till en extern skärm för 
att användas som en stilren och tystgående stationär dator.  

Mer än en bärbar dator 
Surfplattan och tangentbordet kompletterar inte bara 
varandra genom att tillsammans vara en bärbar dator 
av högsta kvalité. ASUS Transformer Book Trio erbjuder 
även fördelarna från både Windows och Android med 
program- och app-utbud, samt förhöjd batteritid i 
Android med upp till 15h batteritid i laptopläget. Med ett 
knapptryck växlar du enkelt mellan Windows och Android.

Ljud som övertygar 
ASUS Transformer Book Trio TX201 har hela två uppsättningar 
stereohögtalare med Bang & Olufsen ICEPower®, en uppsättning 
i skärmen och en i tangentbordet. I båda lägen ger de en omslutande 
ljudupplevelse som är svår att slå. 

Streama till olika skärmar 
ASUS Transformer Book Trio stödjer både MIRACAST™ och 
Intel® WiDi vilket låter dig streama musik, video, bild och appar 
trådlöst till moderna tv- och datorskärmar. Formaten stödjer 
bland annat stream av film i HD 1080p och 5.1 surround sound.


