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Bemutatkozott az új 

iPhone-generáció 

 

 
 

Befutottak az új készülékek és a friss szolgáltatá-

sok. 

 

A sokak által várt hivatalos rendezvény az Apple 

Arcade szolgáltatás részleteinek ismertetésével 

indult el, itt több frissen csatlakozó alkotást is 

megemlítettek, amelyek készen állnak az őszi 

rajtra. Az előfizetéses platform szeptember 19-én 

rajtol el, több mint 100 játékkal, az asztali és mobil 

készülékeken, havi 5 dollárért, egy hónapos in-

gyenes időszakkal. Érkezőben van emellett az 

Apple TV+, amely nyilván elsősorban a tengeren-

túlon lesz népszerű (és elérhető), tovább soroza-

tokkal és egyedi tartalmakkal, november elejétől, 

szintén havi 5 dollárért, egyértelműen a Netflix és 

az Amazon ellenében. 

 

Ezt követte egy új 10,2 hüvelykes, Retina-

kijelzővel ellátott iPad-tábla bemutatása, amely 3,5 

millió pixellel, az A10 Fusion chippel, a cég állítása 

szerint kétszeres teljesítménnyel, a Smart 

Connector támogatásával (amelynek révén akár 

billentyűzetet is csatolhatunk a készülékhez), va-

lamint a multitaszkot jobban kezelő iPadOS futta-

tásával, immár 100 százalékban újrafelhasznált 

alumíniummal, 329 dolláros áron. 

 

Az Apple Watch esetében az egészségügyi funkci-

ókat emelték ki, megemlítve, hogy az egyik tanul-

mányban több mint 400 ezer személy vett részt – 

most további tanulmányokat jelentettek be, a hang-

súly azonban az új generáción lesz, amely a Watch 

Series 5 nevet kapta meg. Az állandóan bekap-

csolt állapotban maradó Retina-kijelző érintés után 

növeli a fényerőt, a cég 18 órás üzemidőt ígér, 

beépített iránytűvel és helymeghatározással, illetve 

nemzetközi vészhívással, amely telefon nélkül is 

működik. A GPS-változat 399 dollárt, a mobilos 

példányok 499 dollárt kóstálnak, a kiszállítás 

szeptember 20-án indul. 

 

Tavaly az iPhone XS, XS Max, valamint XR típu-

sok mutatkoztak be, a sort viszont most az iPhone 

11 nyitotta meg, amely 6 színben, minden eddigi-

nél ellenállóbb üveggel, 6,1 hüvelykes Liquid Reti-

na LCD-panellel, Dolby Atmos hangzással, hátol-

dali 12 megapixeles iker-kamerával, ultra-nagylátó-

szögű funkcióval, éjszakai üzemmóddal, valamint 

a képkészítés terén további szoftveres opciókkal 

jelenik meg. A szelfikamera szintén 12 megapixe-

les, ez most slow-motion videórögzítéssel egészül 

ki, míg a teljesítményt az A13 Bionic chip biztosít-

ja, az Apple szerint az eddigi leggyorsabb grafikus 

vezérlővel, miközben az üzemidő az XR-hez ké-

pest 1 órával tolódik ki. Az ár ezúttal 699 dollár 

lesz. 

 

Az iPhone 11 Pro ehhez képest két méretben ér-

kezik, itt választhatunk az 5,8 és a 6,5 hüvelykes 

változat között – ez utóbbi lesz a Pro Max típus. A 

Super Retina XDR OLED-panel mellett a HDR10, 

a Dolby Vision, a Dolby Atmos, a 4–5 órával hosz-

szabb üzemidő, a hátoldali tripla-kamera (3 12 

megapixeles érzékelővel), valamint az ehhez kap-

csolódó Deep Fusion funkció érdemelt említést a 

bemutatón, amelynek révén 9 kép kombinálásával 

kapunk majd optimális eredményt. A minőség az 

első tesztek szerint valóban kiemelkedő, ez azon-

ban persze csak a hétköznapok során dől majd 

igazán el. A 11 Pro 999 dolláros áron rajtol el, míg 

a 11 Pro Max ára 1099 dollártól indul, a megjele-

nés itt is szeptember 20-án esedékes, miközben a 

régebbi modellek ára csökkenni fog. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-

tech/137941/bemutatkozott-az-uj-iphone-generacio 
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