BMx presenteert de MT-836P PRO,
een Win10-tablet met docking station

16
De MT-386P PRO, al de derde tabletgeneratie van het Belgische BMx Computers, pakt uit
met knappe prestaties, uitgebreide capaciteiten en interessante opties, zoals een docking
station voor vast gebruik.
BMx Computers heeft het goed bekeken. Het merk probeert niet te concurreren met het
topgamma en zijn gedurfde designs of extravagante communicatie, maar speelt in op de
behoeften van de gebruikers. Deze nieuwe tablet bewijst eens te meer dat BMx naar zijn publiek
luistert.

De BMxPad vervangt drie klassieke oplossingen voor elke gebruiker. Om te beginnen de tablet,
want dat is zijn basisformaat, met een scherm 11,6 inch en een resolutie van 1920 x 1080 pixels.
Maar hij is ook een laptop, dankzij een aanpasbaar toetsenbord dat het typen vergemakkelijkt,
plus een touchpad. En ten slotte verandert hij met het docking station in een klassieke desktop
pc.

Het kleine maar volledige docking station geeft de BMxPad vier USB 2.0-poorten, een LAN
10/100-poort en een HDMI-uitgang. Een prima idee, want deze oplossing transformeert de tablet
in een volwaardige desktop. Het docking station beschikt over aansluitingen voor een
toetsenbord, een muis, een printer en een scanner, en natuurlijk ook voor een scherm met een
grotere diagonaal.

De tablet zelf heeft een uitgebreide connectiviteit, met enkele bijzonderheden die bij de modellen
van de grote merken volledig ontbreken: een USB 3.0-poort van normaal formaat, een MicroSDkaartlezer en een MicroHDMI 1.4-poort, waarmee hij geschikt is voor een groot aantal externe
oplossingen. Een actieve stylus met beheer van de drukpunten is eveneens verkrijgbaar en past
in de tablet. Dankzij de standaard achteraan de robuuste cover blijft de tablet ook zonder docking
station rechtop staan.

Onder de motorkap zit een reeks Intel-chips, met de Intel Core M-5Y10c als krachtigste, tot 8 Gb
RAM-geheugen en 510 Gb SSD-opslag. De tablet is voorzien van Wifi 802.11AC en Bluetooth
4.0, en kan een 3G of 4G modem ontvangen.

De batterij van 6000 mAh geeft de tablet volgens de fabrikant 10 uur autonomie als
kantoorcomputer. Er zijn twee webcams van 2 en 5 megapixel verkrijgbaar. De BMxPad is 29,6
cm breed, 18,9 cm hoog en 11,4 mm dik. Hij weegt 850 gram.

De basisprijs is 699 euro (incl. btw) voor de versie met Intel Core M-5Y10c, 4 Gb RAM en 64 Gb
opslag, zonder toetsenbord of docking station. Merk op dat wanneer de tablet zonder
besturingssysteem wordt geleverd, BMx een volledige compatibiliteit met Linux verzekert.

Besluit:
Dankzij een stylus, een magnetisch bevestigd toetsenbord en een docking
station kan de BMxPad PRO worden gebruikt als tablet met aanraakscherm,
laptop of desktop.

Ontdek de BMxPad PRO.

Met vriendelijke groet,

