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Huawei MateBook 14s on nyt myynnissä – parantaa
käyttökokemusta ja tuottavuutta älykkäästi
Huawein uusi MateBook 14s on saatavilla Suomessa 20. huhtikuuta alkaen. Kyseessä on siro ja
sulavalinjainen kannettava tietokone, jossa yhdistyvät laadukkaat materiaalit, korkea suorituskyky
ja erinomainen käytettävyys sekä kannettavuus.

Huawein viimeisin lisäys MateBook-tietokonevalikoimaan on 14,2-tuumainen MateBook 14s.
Uutuuskone yhdistää kauniit linjat, innovatiiviset ominaisuudet ja älykkään käyttökokemuksen.
Ultra-ohuesta muotoilusta huolimatta MateBook 14s pakkaa sisäänsä riittävästi tehoa useimpiin
päivän tehtäviin sekä yhdistää eri laitteet saumattomaksi ja luovaa elämäntapaa tukevaksi
kokonaisuudeksi.
Innovatiivista teknologiaa monipuoliseen käyttöön
Huawei MateBook 14s tarjoaa erinomaista suorituskykyä tyylikkäässä ja kevyessä rungossa. Se on
varustettu uudella 11. sukupolven Intel® Core™ -suorittimella ja integroidulla Intel® Iris® Xᵉ
-näytönohjaimella. Suorituskykytila voidaan aktivoida painamalla Fn+P-näppäinyhdistelmää, mikä
nostaa suorittimen TDP:n 45 wattiin. 1 Tt:n NVMe PCle SSD -tallennustilan ansiosta Huawei
MateBook 14s antaa käyttäjälle mahdollisuuden pysyä tuottavana, päästää luovuuden valloilleen ja
tehdä monia asioita samanaikaisesti. Shark fin -tuuletinjärjestelmää on myös parannettu entisestään
tehokkaamman ja hiljaisemman jäähdytyksen saavuttamiseksi.
MateBook 14s:n akkukesto on sekin erinomainen 60 Wh:n akun ansiosta. Taskuun mahtuvan 90 W:n
virtalähteen kanssa tietokone saa 3 tuntia1 tehokasta käyttöaikaa vain 15 minuutin latauksella.
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Tiedot Huawein laboratorioista. Testattu tuote asetettiin horrostilaan ja ladattiin 15 minuutin ajan 90 W:n virtalähteellä 2
%:n akkutasosta alkaen. Käyttöaikatieto perustuu PCMark 10 Modern Office -testiin. Todellinen käyttökokemus voi vaihdella
valmistuksesta, käyttötavoista ja ympäristötekijöistä riippuen. Vain viitteellinen tulos.

Virtalähde tukee myös Huawei SuperCharge -ominaisuutta valituille Huawei-älypuhelimille ja
-tableteille. Monipuolisen virtalähteen ansiosta pakkaaminen ja liikkuminen on entistä
vaivattomampaa.
Uutuuskannettavaan sisältyy äänentoistojärjestelmä, joka koostuu kahdesta diskanttielementistä ja
kahdesta bassoelementistä, jotka toistavat kaikki äänet tehokkaasti ja tarkasti. Neljä laitteen reunoilla
sijaitsevaa mikrofonia taas mahdollistavat äänen poiminnan jopa 5 metrin2 etäisyydeltä. Älykkään
melunvaimennusteknologian ansiosta jokainen ääni kuuluu kristallinkirkkaasti. MateBook 14s
-tietokoneessa on ensimmäistä kertaa alalla Personal Voice Enhancement -teknologia3, joka eliminoi
ympäristön melun poimien samalla käyttäjän äänen. Näin käyttäjän puhe kuuluu selkeänä ja
voimakkaana puheluissa tai kokouksissa.
MateBook 14s:llä kirjoittaminen on mukavaa näppäimien 1,5 mm painallussyvyyden ja Huawein
patentoidun Soft-landing-suunnittelun ansiosta. Laitteen muita innovatiivisia ominaisuuksia ovat
esimerkiksi sormenjäljen tunnistuksella varustettu virtapainike, kasvojentunnistus sekä arkea
helpottava Wi-Fi 6.
Ilo silmille
MateBook 14s -tietokoneen muotoilua määrittävät hoikka runko ja särmikkääksi tyylitellyt reunat.
Laitteessa on 2.5K-tarkkuuden FullView Display -kosketusnäyttö, jonka kuvasuhde on tuottavuutta
parantava 3:2. Näyttö tukee jopa 90 Hz:n virkistystaajuutta, ja käyttäjät voivat halutessaan vaihtaa 60
ja 90 Hz:n tilojen välillä nopeasti ja vaivattomasti yksinkertaisella Fn+R-näppäinkomennolla.
Pisteenä i:n päällä MateBook 14s:n näytössä on 10 pisteen kosketustuki, erittäin hoikat
näytönreunukset ja kamera näytön yläpuolella. Laitteen näytölle on myönnetty TÜV Rheinland Low
Blue Light (Hardware Solution)- ja Flicker Free -sertifikaatit, mikä kertoo, että näyttö suojaa käyttäjän
silmiä rasitukselta.
Parempaa yhteentoimivuutta laitteiden välillä
MateBook 14s laajentaa entisestään Huawein innovatiivisia useiden laitteiden
yhteystoiminnallisuuksia. Laite tukee älykkäitä yhteyksiä tietokoneen ja Huawei-puhelinten,
tablettien, monitorien ja muiden laitteiden välillä.
Käyttäjät voivat esimerkiksi vaivattomasti yhdistää tietokoneen älypuhelimeen ja peilata
mobiilikäyttöliittymän tietokoneen näytölle, jolloin kahden eri laitteen käyttö onnistuu samalta
näytöltä. Luovaan työhön taas soveltuu erityisen hyvin mahdollisuus yhdistää tietokone tablettiin ja
käyttää näin tablettia piirtoalustana. MateBook 14s voi myös luoda yhteyden lähellä oleviin
kuulokkeisiin tai suurempaan MateView-näyttöön – johdon kautta tai langattomasti.
Saatavuus
Huawei MateBook 14s on saatavilla 20. huhtikuuta alkaen. Suomessa myyntiin saapuu korkeimmilla
tehoilla ja Space Gray -värillä varustettu malli. Laitteen suositushinta on 1 499 €.
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Tiedot Huawein laboratorioista. Luvut viittaavat testituloksiin, jotka on saatu hiljaisessa ympäristössä. Todellinen
käyttökokemus voi vaihdella ympäristötekijöistä riippuen. Vain viitteellinen tulos.
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Vain tietyt Huawei-tietokoneet, joissa on PC Manager 11.1.6 tai sitä uudempi ohjelmistoversio, tukevat tätä ominaisuutta.
Vaatii kuulokkeet, joissa mikrofoni ja 3,5 mm:n ääniliitin. Todellinen käyttökokemus voi vaihdella kuulokemallista,
käyttötavoista ja ympäristötekijöistä riippuen. Vain viitteellinen tulos.
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Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.
Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.
Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.
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