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Moduláris, két kijelzős gépet 

fejleszthet a Microsoft 

 

 
 

A redmondi konszern a jövőben is készíthet a 

Surface Duóra hasonlító modellt. 

 

Elérhetővé vált a világhálón a Microsoft 

Technology Licensing, LLC által bejegyeztetett 

szabadalom, amelyben az óriáscég egy újszerű, 

moduláris, két kijelzős mobilkészüléket ír le. 

 

Érdekesség, hogy az elképzelt eszközhöz a társa-

ság mérnökei egy különlegesen innovatív mágne-

ses zsanérrendszert terveztek. Az utóbbi segítsé-

gével a két termékrészt gyorsan és egyszerűen 

lehetne összekapcsolni. Hasonló megoldást alkal-

maz a vállalat a Surface modelljei esetében is, 

amelyeknél egy különleges zsanér lehetővé teszi a 

kijelzőegység levételét és az önállóan, táblagép-

ként való használatát. A bejegyeztetett megálmo-

dott készüléknek viszont mind a két egysége mind 

önállóan, mint közösen alkalmazható lenne. 

 

Az elképzelt eszköznél használt mágneses zsané-

rok további előnye, hogy a kialakításuknak kö-

szönhetően gyakorlatilag nem koszolódnának és 

emiatt a konstrukció belső részeibe alig jutna el 

kosz vagy por. 

 

Az új termék a Surface Duóval összehasonlítva 

sokkal rugalmasabban használhatónak és robusz-

tusabbnak tűnik. Azonban az biztos, hogy egy 

ideig még eltart, amíg egy ilyen újszerű zsanér-

rendszert sikerül kifejleszteni és kiforrott lesz. Az 

addig is megjelenő első két képernyős modellek 

mindenesetre hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 

Windows 10 operációs rendszert minél jobban 

hozzáigazítsák az új kategóriába tartozó készülék-

hez. 

 

2018 decemberében derült ki, hogy a Centaurus 

projekt keretében összehajtható eszközt tervez a 

Microsoft. Akkor arról volt szó, hogy a termék két 

kijelzős lesz, inkább hasonlít majd egy PC-re, mint 

egy okostelefonra. Tavaly februárban ismertté vált 

egy szabadalom, amely szintén összehajtható 

Surface fejlesztésére utalt. 2019 júniusában napvi-

lágot látott, hogy 2020-ban jöhet az a Surface, 

amely két, egyaránt 9 hüvelykes és 4:3 képarányú 

képernyővel fog rendelkezni. Szeptemberben pe-

dig kiszivárgott, hogy szabványok készülnek a két 

kijelzős készülékekhez és a munkában az Intel és 

a Microsoft vállal oroszlánrészt. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/141592/modularis-ket-

kijelzos-gepet-fejleszthet-a-microsoft 

https://sg.hu/cikkek/it-tech/141592/modularis-ket-

kijelzos-gepet-fejleszthet-a-microsoft 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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