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ASUS presenterer ProArt Studiobook 16
OLED / Pro 16 OLED
16" laptoper med høy ytelse og verdensledende teknologi, gir optimal
opplevelse for kreative fagfolk. Premiere på skaperverktøyet ASUS Dial.

Høydepunkter
• Ytelse for profesjonelle: AMD Ryzen 5000-serien eller Intel Xeon / Core i9,
opptil NVIDIA RTX A5000 eller GeForce RTX 3070 grafikk
• Teknologi med verdenspremiere: Verdens første laptoper med 16'' 4 K

OLED HDR 16:10-skjermer. Det kreative verktøyet ASUS Dial har
verdenspremiere.
• Omfattende tilkoblingsmuligheter: Fullt sett med porter inkludert 2 x USBC 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, SD Express 7.0 og gigabit LAN
• Kompatibel og tøff: ProArt Studiobook Pro 16 OLED er ISV-sertifisert for
programvarekompatibilitet; begge modellene oppfyller standarden MIL-STD
810H

ASUS annonserer ProArt Studiobook 16 OLED og ProArt Studiobook Pro 16
OLED. Dette er to ultrakraftige 16'' laptoper som leverer den ultimate ytelsen
innen behandling, grafikk og lagring sammen med sikker stabilitet og den
kompatibiliteten som kreves av profesjonelle skapere.
Studiobook 16 / Pro 16 OLED drives av AMD Ryzen 5000-serien eller Intel
Xeon / Core i9-prosessorer, avhengig av konfigurasjon. Flertrådede
prosessorer er godt egnet for fotorealistisk gjengivelse, visualisering,
simulering eller analyseapplikasjoner. Studiobook 16 / Pro 16 OLED oppnår
også den prestisjetunge NVIDIA RTX Studio-sertifiseringen.

Den nyeste grafikkarkitekturen – NVIDIA Ampere danner grunnlaget for
datamaskinenes visuelle hestekrefter: Studiobook Pro 16 OLED bruker opptil
profesjonell NVIDIA RTX A5000 som enkelt håndterer de tøffeste oppgavene,
for eksempel komplekse CAD-modeller, 3D-produktdesign eller høyoppløselig
videoredigering. Studiobook 16 OLED er utstyrt med opptil en meget kraftig
pro-grade GeForce RTX 3070. Begge laptopene bruker NVIDIA Studio-drivere
for å sikre maksimal ytelse, stabilitet og maksimal programvarekompatibilitet.
Studiobook 16 / Pro 16 OLED er tilgjengelig med verdens første 16-tommers
4 K OLED HDR 16:10 550 nit-skjermer, som gir et utvidet visuelt
arbeidsområde. De er også perfekte for fargesensitive 2D- og 3Dapplikasjoner, med en 100 % DCI-P3 fargeskala, PANTONE-validert og
Calman-verifisert sertifisering, sammen med fabrikk-kalibrert Delta-E <2
fargenøyaktighet og VESA DisplayHDR 500 True Black-akkreditering for et
kontrastforhold på 1 000 000: 1.
Innovative ASUS Dial er verdens første fysiske roterende kontrollinstrument
på en laptop. Den er laget for å la brukeren samhandle med kreative apper på
den mest naturlige og intuitive måten. Disse intuitive kontrollene gir
umiddelbar og nøyaktig fingertuppfølelse over parametere i kompatible
Adobe-applikasjoner.
Begge laptopene har to PCIe SSD-er, opptil 64 GB 3200 MHz DDR4 RAM og
USB-A / C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 og en SD Express 7.0-kortleser.
Studiobook Pro 16 OLED gjenspeiler de høye kravene til profesjonelle
skapere, og er ISV-sertifisert for kompatibilitet med ledende kreative
applikasjoner i bransjestandarder.

Ytelse for profesjonelle:
ProArt Studiobook 16 / Pro 16 OLED er designet med ett mål i tankene – å
levere den skyhøye ytelsen som trengs for å håndtere de tyngste prosjektene.
De er de ultimate bærbare laptopene, bygget for profesjonelle brukere.
Datamaskinene drives av AMDs eller Intels absolutt beste prosessorer,
avhengig av konfigurasjonen. Det finnes to SO-DIMM-spor som rommer 64
GB 3200 MHz DDR4 RAM.
For minimal oppstarts- og ladetid, har de et avansert lagringssystem med
opptil 2 TB PCIe 3.0 x 4 SSD-er. Det gir en total lagringskapasitet på 4 TB.
Disse kan konfigureres som en rask RAID 0-matrise for maksimal
lagringsytelse som leverer opptil verdensledende 7 000 MB/s lesehastigheter
i RAID 0-modus.
Profesjonell 3D-grafikkprosessorkraft leveres av opptil én NVIDIA RTX A5000
eller NVIDIA GeForce RTX 3070 basert på Ampere, NVIDIAs andre generasjon
RTX-teknologi. Disse GPU-ene er optimale for de mest komplekse CADmodellene, 3D-produktdesign eller videoredigering med høy oppløsning.
Dette er takket være de avanserte funksjonene som Ray Tracing, KI-

akselerasjon og opptil 8 GB GDDR6-videominne sammen med muligheten til
å øke GPU-effekten fra 80 W til 110 W og muligheten til å justere
systemviftehastigheten etter behov for optimal ytelse. For maksimal
profesjonell sikkerhet bruker vi NVIDIA Studio-drivere for å sikre maksimal
ytelse, maksimal stabilitet og maksimal programvarekompatibilitet.
ASUS IceCool Pro kjølesystem sørger for at prosessoren kan operere
komfortabelt i hele 135 watt total TDP (50 W CPU og 85 W GPU) i
ytelsesmodus, uten nedetid. Denne tekniske prestasjonen er muliggjort av to
102-aerofoil bladvifter, verdens første vifter i en laptop som bruker over 100
blader. De smale aerofoil-bladene er laget av flytende krystall-epoksypolymer
(SLCEP). Den stille, energieffektive 3D-formede designen øker luftstrømmen
med 16 %. Seks varmeledninger og syv intelligente sensorer sørger for
optimal kjøleytelse, samtidig som alt er så stille som mulig – under 40 dBA i
normal modus.

Teknologi med verdenspremiere:
Kreativitet krever visuell perfeksjon – noe ASUS ProArt Studiobook 16 / Pro
16 OLED i høyeste grad leverer, med verdens første 16 '' 4 K OLED HDR
16:10-skjermer som er i en klasse for seg. Den ekspansive 16:10-skjermen har

et tynt design som gir mer skjermplass enn noensinne, med et sideforhold
som er mye mer naturlig for bilder enn 16: 9. Det gir også skaperen et
tydeligere bilde av bredskjerm-prosjekter, uten å måtte skjule verktøylinjer
eller avspillingskontroller.
Disse skjermene leverer virkelig fotorealistiske bilder som er VESA
DisplayHDR 500 True Black-sertifisert for høyest kontrast, dyp svart og
bransjestandarden 100 % DCI-P3 fargeskala som garanterer den mest
autentiske fargen. For å levere fargenøyaktighet er disse bemerkelsesverdige
skjermene Calman-verifisert, PANTONE®-validert og har en Delta-E-verdi på
mindre enn 2. Skjermene er også sertifisert for øyepleie av TÜV Rheinland, og
er mer behagelige for øyet med 70 % mindre blått lys sammenlignet med
LCD-modeller.
Den nye Studiobook-serien introduserer også den innovative ASUS Dial,
verdens første fysiske roterende kontroller integrert i en laptop. Dette
skaperverktøyet gir umiddelbar, nøyaktig og fullt tilpassbar fingertuppfølelse
over parametere i kreative apper og applikasjoner. Skaperen kan enkelt endre
penselstørrelsen, endre metningen, justere lagerets opacitet eller raskt angre
handlinger. De kan også justere skjermens lysstyrke og volum, eller vertikal
rulling med over 70 funksjoner som er tilgjengelige for å forenkle kreative
arbeidsflyter. ASUS Dial er for tiden kompatibel med fire Adobeapplikasjoner: Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic og
After Effects. ASUS Dial er det perfekte supplementet til styreflaten som har
tre knapper, pekepennestøtte og to tilpassbare taster på tastaturet. ProArt
Creator Hub-appen har et kontrollpanel som lar skapere bytte til forskjellige
ytelsesmoduser, kalibrere skjermfarge og tilpasse ASUS Dial. Det er en
personlig portal hvor skaperen kan overvåke status og ytelse på
datamaskinen, tilpasse innstillinger og optimalisere arbeidsflyten. Det er også
mulig å tilpasse ASUS-skiven for de ønskede funksjonene, eller konfigurere
tilpassede knapper i kontrollinnstillingene for sin egen arbeidsflyt.

Omfattende tilkoblinger
Med et komplett sett med I/O-porter er det enkelt å koble ASUS ProArt
Studiobook 16 / Pro 16 OLED til eksterne enheter, skjermer og nettverk. Det
er to USB-C 3.2 Gen 2-porter, med Power Delivery, DisplayPort og VR-støtte,
RJ45 gigabit Ethernet LAN, nyeste HDMI® 2.1 og en SD Express 7.0-leser.
Støtte for den nyeste HDMI 2.1-standarden betyr at skapere kan kjøre innhold
med høy oppløsning på eksterne høyoppløselige skjermer på opptil 8 K / 120
Hz eller 10 K / 60 Hz, noe som gjør Studiobook 16 / Pro 16 OLED til
fremtidssikre maskiner for dagens og morgendagens skapere. SD Express 7.0
tar de raskeste SD Express-kortene noensinne og støtter hastigheter på opptil
985 MB/s, som er nesten 10 ganger raskere enn vanlige SD-kort.
Fantastisk lydkvalitet er også en del av designmålene for Studiobook.
Lydeksperter på Harman Kardon har sertifisert at det finjusterte systemet
oppfyller sine høye standarder, mens DTS-teknologien gir en flerkanals
lydopplevelse fra alle typer kildemateriale. ESS SABER DAC i entusiastkvalitet
har Hi-Res Audio-sertifisering for høyest mulig kvalitet i avspilling, samt
muligheten til å betjene verdens mest sofistikerte hodetelefoner med høy
impedans. Den smarte forsterkeren leverer forbedret dynamisk rekkevidde og

lavere forvrengning for fyldigere og klarere høye toner, dypere bass og med
nedsenkende virtuell 7.1 surroundlyd.

Kompatibel og tøff
For produksjon av profesjonelt materiale er programvare også en viktig del.
Derfor tester og investerer ASUS i en omfattende ISV (Independent Software
Vendor)-sertifiseringsprosess, for å sikre at ASUS ProArt Studiobook Pro 16
OLED fungerer som forventet med profesjonelle applikasjoner fra verdens
ledende programvareselskaper.
Studiobook 16 / Pro 16 OLED er også bygget for å møte den ekstremt
krevende MIL-STD 810H militære standarden for pålitelighet, holdbarhet og
uhindret drift i tøffe miljøer. De består også ASUS’ interne datatester som
langt overgår dagens bransjestandarder.

ASUS ProArt Studiobook 16 OLED og ASUS ProArt Studiobook Pro 16 vil være
tilgjengelig i Norden i løpet av fjerde kvartal i år.

Bilder er tilgjengelige som vedlegg.

Product website links:

ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W5600,
AMD Ryzen 5000 series)

https://asus.me/proartstudiobookpro1
6oled_w5600_amd

ProArt Studiobook Pro 16 OLED
(W7600,11th Gen Intel)

https://asus.me/proartstudiobookpro1
6oled_w7600_intel

ProArt Studiobook 16 OLED (H5600, AMD
Ryzen 5000 series)

https://asus.me/proartstudiobook16ol
ed_h5600_amd

ProArt Studiobook 16 OLED (H7600,11th
Gen Intel)

https://asus.me/proartstudiobook16ol
ed_h7600_intel
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