
29/11/2561 BE 12*23iPad Pro - ข้อมูลทางเทคนิค - Apple (TH)

Page 1 of 15https://www.apple.com/th/ipad-pro/specs/

iPad Pro รุ่น 11 น้ิว iPad Pro รุ่น 12.9 น้ิว

เงิน เทาสเปซเกรย์ เงิน เทาสเปซเกรย์

64GB

256GB

512GB

1TB

64GB

256GB

512GB

1TB

 

สี

ความจุ1

ขนาดและน3าหนัก2

178.5 มม.
(7.02 น้ิว)247.6 มม.

(9.74 น้ิว)

5.9 มม.
(0.23 น้ิว)

214.9 มม.
(8.46 น้ิว)

280.6 มม.
(11.04 น้ิว)

5.9 มม.
(0.23 น้ิว)

iPad Pro ภาพรวม การออกแบบ ทําไมต้อง iPad Pro ข้อมูลทางเทคนิค ซ้ือ

https://www.apple.com/th/ipad-pro/
https://www.apple.com/th/ipad-pro/
https://www.apple.com/th/ipad-pro/design/
https://www.apple.com/th/ipad-pro/why-ipad/
https://www.apple.com/th/shop/goto/ipad_pro/select
https://www.apple.com/th/
https://www.apple.com/th/mac/
https://www.apple.com/th/iphone/
https://www.apple.com/th/watch/
https://www.apple.com/th/tv/
https://www.apple.com/th/music/
https://support.apple.com/th-th
https://www.apple.com/th/search
https://www.apple.com/th/shop/goto/bag
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iPad Pro รุ่น 11 น้ิว

รุ่น Wi-Fi
468 กรัม (1.03 ปอนด์)
รุ่น Wi-Fi + Cellular
468 กรัม (1.03 ปอนด์)

iPad Pro รุ่น 12.9 น้ิว

รุ่น Wi-Fi
631 กรัม (1.39 ปอนด์)
รุ่น Wi-Fi + Cellular
633 กรัม (1.4 ปอนด์)

ปุม่และช่องต่อสาย

ภายในกล่อง

ไมโครโฟน

ลําโพง ลําโพง

ลําโพง

ไมโครโฟน 3 ตัว

ลําโพง

เปิด/ปิด
พัก/เปิด

เพ่ิม/ลดระดับเสียง

ช่องต่อสาย

USB-C

Smart Connector

ถาดใส ่Nano-SIM

ช่องต่อแบบแมเ่หล็ก ไมโครโฟน

iPad Pro

สายชาร์จ USB-C (1 ม.)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 18 วตัต์
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จอภาพ Liquid Retina

11″

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ LED 
ขนาด 11 น้ิว (แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS

ความละเอียด 2388 x 1668 ท่ี 264 พิกเซล
ต่อน้ิว (ppi)

เทคโนโลยี ProMotion

จอภาพขอบเขตสีกวา้ง (P3)

การแสดงผลแบบ True Tone

เคลือบสารกันรอยน้ิวมอื

จอภาพแบบ Full Lamination

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

การสะท้อนแสงกลับ 1.8%

ความสวา่ง 600 นิต

จอภาพ iPad Pro รุ่น 11 น้ิวมมุีมมนท่ีรับกับดีไซน์แบบโค้งอันงดงาม
และมุมท้ังหมดน้ีอยู่ในสี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐาน และเมื่อวดัเป็นรปู
สี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐานแล้ว หน้าจอจะมขีนาด 11 น้ิวในแนวทแยง
(พ้ืนท่ีสําหรับการดูจริงมขีนาดน้อยกวา่)

จอภาพ Liquid Retina

12.9″

จอภาพ Liquid Retina

จอภาพ Multi-Touch แบ็คไลท์แบบ LED 
ขนาด 12.9 น้ิว (แนวทแยง) 
พร้อมเทคโนโลยี IPS

ความละเอียด 2732 x 2048 ท่ี 264 พิกเซล
ต่อน้ิว (ppi)

เทคโนโลยี ProMotion

จอภาพขอบเขตสีกวา้ง (P3)

การแสดงผลแบบ True Tone

เคลือบสารกันรอยน้ิวมอื

จอภาพแบบ Full Lamination

เคลือบสารกันแสงสะท้อน

การสะท้อนแสงกลับ 1.8%

ความสวา่ง 600 นิต

จอภาพ iPad Pro รุ่น 12.9 น้ิวมมุีมมนท่ีรับกับดีไซน์แบบโค้งอัน
งดงาม และมุมท้ังหมดน้ีอยู่ในสี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐาน และเมื่อวดั
เป็นรปูสี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐานแล้ว หน้าจอจะมขีนาด 12.9 น้ิวใน
แนวทแยง (พ้ืนท่ีสําหรับการดูจริงมขีนาดน้อยกวา่)

กล้องความละเอียด 12 เมกะพิกเซล

รรัูบแสงขนาด ƒ/1.8

ซูมดิจติอลได้สูงสุด 5 เท่า

ชุดเลนส ์5 ช้ิน

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

พาโนรามา (สูงสุด 63 เมกะพิกเซล)

จอภาพ

ชิพ

กล้อง

ชิพ A12X Bionic พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต

Neural Engine

โปรเซสเซอร์ร่วม M12 ในตัว
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ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

ฟิลเตอร์ Hybrid IR

ออโต้โฟกัสพร้อม Focus Pixels

ระบบการแตะเพ่ือโฟกัสพร้อม Focus Pixels

คุณสมบัติ Live Photos พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกวา้ง

การแมปโทนท่ีได้รับการปรับปรงุ

การควบคุมค่าแสง

การลดนอยซ์

HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมติั

โหมดภาพถ่ายต่อเน่ือง

โหมดต้ังเวลาถ่ายภาพ

แนบข้อมูลพิกัดตําแหน่งในภาพถ่าย

รปูแบบไฟล์ภาพท่ีบันทึก: HEIF และ JPEG

บันทึกวดีิโอระดับ 4K ท่ี 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 720p ท่ี 30 fps

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง

รองรับวดีิโอสโลวโ์มช่ัน ความละเอียด 1080p ท่ี 120 fps และ 720p ท่ี 240 fps

วดีิโอไทมแ์ลปส์ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว

ระบบป้องกันภาพวดีิโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p)

วดีิโอออโต้โฟกัสแบบต่อเน่ือง

การลดนอยซ์

ถ่ายภาพน่ิงความละเอียด 8 เมกะพิกเซล ขณะบันทึกวดีิโอระดับ 4K

ซูมขณะเล่น

แนบข้อมูลพิกัดตําแหน่งในวดีิโอ

รปูแบบไฟล์วดีิโอท่ีบันทึก: HEVC และ H.264

รปูถ่าย 7 เมกะพิกเซล

โหมดภาพถ่ายบุคคล

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคล

Animoji และ Memoji

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps หรือ 60 fps

การบันทึกวิดีโอ

กล้อง TrueDepth
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Retina Flash

รรัูบแสงขนาด ƒ/2.2

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกวา้ง

HDR อัจฉริยะ

เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลัง

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมติั

โหมดภาพถ่ายต่อเน่ือง

การควบคุมค่าแสง

โหมดต้ังเวลาถ่ายภาพ

FaceTime แบบวดีิโอ

โทรระหวา่ง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีรองรับ FaceTime ผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้

FaceTime แบบเสียง

โทรระหวา่ง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีรองรับ FaceTime ผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้

ระบบเสียง 4 ลําโพง

ไมโครโฟน 5 ตัวสําหรับการโทร การบันทึกวดีิโอ และการบันทึกเสียง

ทุกรุ่น

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), สองย่านความถ่ีพร้อมกัน (2.4GHz และ 5GHz), HT80 พร้อม MIMO

เทคโนโลยี Bluetooth 5.0

รุ่น Wi-Fi + Cellular

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850,
900, 1800, 1900 MHz)

LTE ระดับ Gigabit (รุ่น A1934 และ A1895: ย่านความถ่ี 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,

การโทรแบบวิดีโอ3

การโทรแบบเสียง3

ลําโพง

ไมโครโฟน

ระบบเซลลูลาร์และ
ระบบไร้สาย
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20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66)

เฉพาะการรับส่งข้อมูล

การโทรผ่าน Wi-Fi

ม ีeSIM

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเซลลูลาร์

Nano-SIM (รองรับ Apple SIM )

ม ีeSIM

ทุกรุ่น

เข็มทิศดิจติอล

Wi-Fi

iBeacon เทคโนโลยีระบุตําแหน่งในอาคาร

รุ่น Wi-Fi + Cellular

Assisted GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS

ระบบเซลลูลาร์

Face ID

ไจโร 3 แกน

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว

บารอมเิตอร์

เซ็นเซอร์ตรวจวดัแสงโดยรอบ

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth เพ่ือการรู้จาํใบหน้า

ปลดล็อค iPad

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวภายในแอพ

ทํารายการซ้ือจาก iTunes Store และ App Store

4

5

4

6

ซิมการ์ด 6

6

การหาตําแหน่ง

เซ็นเซอร์

Face ID

!

https://www.apple.com/th/ipad/cellular/
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ใช้เสียงส่งข้อความ ต้ังเตือนความจาํ และอีกมากมาย

รับคําแนะนําตามสถานการณ์

ใช้งานแบบแฮนด์ฟรี

ฟังและระบุช่ือเพลง

ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Siri

USB-C

iPad Pro รุ่น 11 น้ิว
แบตเตอร่ีลิเธยีมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ[าได้ภายในตัว

เคร่ือง 29.37 วตัต์ต่อช่ัวโมง

iPad Pro รุ่น 12.9 น้ิว
แบตเตอร่ีลิเธยีมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ[าได้ภายในตัว

เคร่ือง 36.71 วตัต์ต่อช่ัวโมง

ทุกรุ่น
ท่องเวบ็ผ่าน Wi-Fi ดูวดีิโอ หรือฟังเพลงได้นานสูงสุด 10 ช่ัวโมง

ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB-C

รุ่น Wi-Fi + Cellular
ท่องเวบ็โดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้นานสูงสุด 9 ช่ัวโมง

iOS 12
iOS คือระบบปฏิบัติการบนมอืถือท่ีมคีวามเป็นส่วนตัวและปลอดภัยท่ีสุดในโลก ท้ังยังอัด
แน่นไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังท่ีจะช่วยใหคุ้ณทําสิ่งต่างๆ ในแต่ละวนัได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด

ดูวา่มอีะไรใหมใ่น iOS 12

คุณสมบัติ "การช่วยการเข้าถึง" จะช่วยใหผู้้พิการสามารถใช้ประโยชน์จาก iPad Pro ใหมไ่ด้อย่างสูงสุด และ
ด้วยความสามารถในตัวท่ีรองรับการมองเหน็ การได้ยิน กายภาพและการเคล่ือนไหว รวมถึงการเรียนรู้และ
การอ่านเขียน คุณจงึสามารถสร้างสรรค์และทําอะไรต่างๆ ได้อย่างยอดเย่ียม ดูเพ่ิมเติม

คุณสมบัติท่ีมีมาให:้

Siri7

การชาร์จและ
การต่อขยาย

พลังงานและ
แบตเตอรี่8

 

ระบบปฏิบัติการ

การช่วยการเข้าถึง

!

!

!

https://www.apple.com/th/ios/siri/
https://www.apple.com/th/ios/ios-12/
https://www.apple.com/th/accessibility/ipad/
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VoiceOver ซูม แวน่ขยาย

Siri และการป้อนตามคําบอก การควบคุมสวติช์ คําบรรยายแทนเสียงท่ีเลือกปิดได้

AssistiveTouch อ่านหน้าจอ

Apple ID (จาํเป็นต้องใช้ในบางคุณสมบัติ)

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

การซิงค์กับ iTunes บน Mac หรือ PC ต้องใช้

Mac: OS X 10.11.6 หรือใหมก่วา่

แอพท่ีมา
พร้อมเครื่อง

แอพฟรีจาก Apple

Pages, Numbers, Keynote,
iMovie, GarageBand,
iTunes U, Clips และแอพ
Apple Store ได้รับการติดต้ังมาให้
แล้วบน iPad

ความต้องการระบบ
9

กล้อง รปูภาพ ข้อความ FaceTime เมล เพลง

Safari แผนท่ี Siri ปฏิทิน iTunes Store App Store

โน้ต เสียงบันทึก รายช่ือ หนังสือ บ้าน เตือนความจาํ

หุน้ นา^ิกา วดีิโอ Photo Booth พ็อดคาสท์ เคร่ืองมอืวดั

ค้นหา iPhone ค้นหาเพ่ือนๆ ไฟล์ เคล็ดลับ การต้ังค่า

Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand iTunes U

Apple Store Apple TV Remote เมโมเพลง Clips Swift Playgrounds คําสั่งลัด
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PC: Windows 7 หรือใหมก่วา่

iTunes 12.8 หรือใหมก่วา่บน Mac และ iTunes 12.9 หรือใหมก่วา่บน PC (ดาวน์โหลดฟรีจาก
www.apple.com/th/itunes/download)

ภาษาท่ีรองรับ
อังกฤษ (ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา), จนี (ตัวย่อ, ตัวเต็ม, ฮ่องกงตัวเต็ม), ฝร่ังเศส 
(แคนาดา, ฝร่ังเศส), เยอรมนั, อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, สเปน (ละตินอเมริกา, เมก็ซิโก, สเปน), อารบิก, 
คาตาลัน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฟินแลนด์, กรีก, ฮีบรู, ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, มาเลย์, 
นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวาเกีย, สวเีดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, 
เวยีดนาม

การรองรับของคีย์บอร์ด QuickType
อังกฤษ (ออสเตรเลีย, แคนาดา, อินเดีย, สิงคโปร์, สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา), จนีตัวย่อ (ลายมอื, 
พินอิน, อักษรเส้นขีด), จนีตัวเต็ม (ซางเจีย๋, ลายมอื, พินอิน, อักษรเส้นขีด, ซู่เฉิง, จูยิ้น), ฝร่ังเศส (เบลเยียม, 
แคนาดา, ฝร่ังเศส, สวติเซอร์แลนด์), เยอรมนั (ออสเตรีย, เยอรมนี, สวติเซอร์แลนด์), อิตาลี, ญ่ีปุ่น (คะนะ, 
โรมาจ)ิ, เกาหลี, สเปน (ละตินอเมริกา, เมก็ซิโก, สเปน), อารบิก (มาตรฐานสมยัใหม,่ นัจญ์ดี), อาร์มเีนีย, 
อาเซอร์ไบจาน, เบลารสุ, เบงกาลี, บัลกาเรีย, คาตาลัน, เชอโรกี, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อิโมจ,ิ 
เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส,์ ฟินแลนด์, เฟลมชิ, จอร์เจยี, กรีก, คุชราต, ฮาวาย, ฮีบรู, ฮินดู (เทวนาครี, ทับศัพท์), 
อังกฤษแบบฮินดู, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอริช, กันนาฑะ, ลัตเวยี, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาเลย์, 
มลยา^ัม, เมารี, มราฐ,ี นอร์เวย์, โอริยา, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), ปัญจาบ, 
โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย (ซีริลลิก, ละติน), สโลวาเกีย, สโลวเีนีย, สวาฮีลี, สวเีดน, ทมฬิ (ตัวเขียน, 
ทับศัพท์), เตลูก,ู ไทย, ทิเบต, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู, เวยีดนาม, เวลส์

การรองรับของคีย์บอร์ด QuickType พร้อมด้วยการปอ้นข้อความคาดเดา
อังกฤษ (ออสเตรเลีย, แคนาดา, อินเดีย, สิงคโปร์, สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา), จนี (ตัวย่อ, ตัวเต็ม), 
ฝร่ังเศส (เบลเยียม, แคนาดา, ฝร่ังเศส, สวติเซอร์แลนด์), เยอรมนั (ออสเตรีย, เยอรมนี, สวติเซอร์แลนด์), 
อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, รัสเซีย, สเปน (ละตินอเมริกา, เมก็ซิโก, สเปน), โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), ไทย, 
ตุรกี

ภาษาสําหรับ Siri
อังกฤษ (ออสเตรเลีย, แคนาดา, อินเดีย, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สหราชอาณาจกัร, 
สหรัฐอเมริกา), สเปน (ชิลี, เมก็ซิโก, สเปน, สหรัฐอเมริกา), ฝร่ังเศส (เบลเยียม, แคนาดา, ฝร่ังเศส, 
สวติเซอร์แลนด์), เยอรมนั (ออสเตรีย, เยอรมนี, สวติเซอร์แลนด์), อิตาลี (อิตาลี, สวติเซอร์แลนด์), ญ่ีปุ่น, 
เกาหลี, แมนดาริน (จนีแผ่นดินใหญ่, ไต้หวนั), กวางตุ้ง (จนีแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง), อารบิก (ซาอุดีอาระเบีย, 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์, เดนมาร์ก (เดนมาร์ก), ดัตช์ (เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์), ฟินแลนด์ (ฟินแลนด์), ฮีบรู 
(อิสราเอล), มาเลย์ (มาเลเซีย), นอร์เวย์ (นอร์เวย์), โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย (รัสเซีย), สวเีดน (สวเีดน), 
ไทย (ไทย), ตุรกี (ตุรกี)

ภาษาท่ีรองรับการปอ้นตามคําบอก
อังกฤษ (ออสเตรเลีย, แคนาดา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส,์ 
ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สหรัฐอาหรับเอมเิรตส,์ สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา), สเปน 
(อาร์เจนตินา, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมนิิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, 
ฮอนดูรัส, เมก็ซิโก, ปานามา, ปารากวยั, เปร,ู สเปน, อุรกุวยั, สหรัฐอเมริกา), ฝร่ังเศส (เบลเยียม, แคนาดา, 
ฝร่ังเศส, ลักเซมเบิร์ก, สวติเซอร์แลนด์), เยอรมนั (ออสเตรีย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก, สวติเซอร์แลนด์), อิตาลี
(อิตาลี, สวติเซอร์แลนด์), ญ่ีปุ่น, เกาหลี, แมนดาริน (จนีแผ่นดินใหญ่, ไต้หวนั), กวางตุ้ง (จนีแผ่นดินใหญ่, 
ฮ่องกง, มาเก๊า), อารบิก (คูเวต, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์, คาตาลัน, โครเอเชีย, เช็ก, 
เดนมาร์ก, ดัตช์ (เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์), ฟินแลนด์, กรีก, ฮีบรู, ฮินดู (อินเดีย), ฮังการี, อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซ่ียงไฮ้ (จนีแผ่นดินใหญ่), 
สโลวาเกีย, สวเีดน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวยีดนาม

การรองรับพจนานุกรมความหมาย

ภาษา

https://www.apple.com/th/itunes/download/
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อังกฤษ, จนี (ตัวย่อ, ตัวเต็ม), เดนมาร์ก, ดัตช์, ฝร่ังเศส, เยอรมนั, ฮีบรู, ฮินดู, อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, 
นอร์เวย์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวเีดน, ไทย, ตุรกี

พจนานุกรมคําพ้อง
อังกฤษ (สหราชอาณาจกัร, สหรัฐอเมริกา)

การรองรับพจนานุกรมสองภาษาคู่กับภาษาอังกฤษ
อารบิก, จนี (ตัวย่อ, ตัวเต็ม), ดัตช์, ฝร่ังเศส, เยอรมนั, ฮินดู, อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน

การตรวจสอบตัวสะกด
อังกฤษ, ฝร่ังเศส, เยอรมนั, อิตาลี, สเปน, เดนมาร์ก, ดัตช์, ฟินแลนด์, เกาหลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, 
รัสเซีย, สวเีดน, ตุรกี

รปูแบบไฟล์เสียงท่ีรองรับ: AAC (8 ถึง 320 Kbps), Protected AAC (จาก iTunes Store), HE-AAC,
MP3 (8 ถึง 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible
(รปูแบบ 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX และ AAX+), Apple Lossless, AIFF และ WAV

ผู้ใช้สามารถกําหนดระดับเสียงสูงสุดเองได้

การสะท้อนหน้าจอ AirPlay การแสดงผลรปูภาพ เสียง และวดีิโอไปยัง Apple TV (รุ่นท่ี 2 หรือใหมก่วา่)

การรองรับคอนเทนต์ Dolby Vision และ HDR10

การรองรับการสะท้อนวดีิโอและการส่งสัญญาณภาพ: สูงสุด 4K ผ่านอะแดปเตอร์มลัติพอร์ต Digital AV
แบบ USB-C และอะแดปเตอร์มลัติพอร์ต VGA แบบ USB-C (อะแดปเตอร์จาํหน่ายแยกต่างหาก)

รปูแบบไฟล์วดีิโอท่ีรองรับ: วดีิโอ H.264 สูงถึง 4K, 30 เฟรมต่อวนิาที, โปรไฟล์ High ระดับ 4.2 พร้อมระบบ
เสียง AAC-LC สูงถึง 160 Kbps, 48kHz, ระบบเสียงสเตอริโอ หรือ Dolby Audio สูงถึง 1008 Kbps, 
48 kHz, ระบบเสียงสเตอริโอหรือมลัติแชนเนล, ในรปูแบบไฟล์ .m4v, .mp4 และ .mov; วดีิโอ MPEG-4 
สูงถึง 2.5 Mbps, 640 x 480 พิกเซล, 30 เฟรมต่อวนิาที, โปรไฟล์ Simple พร้อมระบบเสียง AAC-LC 
สูงถึง 160 Kbps ต่อช่องสัญญาณ, 48kHz, ระบบเสียงสเตอริโอ หรือ Dolby Audio สูงถึง 1008 Kbps,
48 kHz, ระบบเสียงสเตอริโอหรือมลัติแชนเนล, ในรปูแบบไฟล์ .m4v, .mp4 และ .mov; Motion JPEG
(M-JPEG) สูงถึง 35 Mbps, 1280 x 720 พิกเซล, 30 เฟรมต่อวนิาที, เสียงระบบ ulaw, ระบบเสียง
สเตอริโอ PCM ในรปูแบบไฟล์ .avi

ประเภทเอกสารท่ีดูได้
.jpg, .tiff, .gif (ภาพ), .doc และ .docx (Microsoft Word), .htm และ .html (เวบ็เพจ), .key (Keynote),
.numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (Preview และ Adobe Acrobat), .ppt และ .pptx
(Microsoft PowerPoint), .txt (ตัวอักษร), .rtf (รปูแบบ rich text), .vcf (ข้อมูลผู้ติดต่อ), .xls และ .xlsx
(Microsoft Excel), .zip, .ics

การเล่นเสียง

ทีวีและวิดีโอ

การรองรับไฟล์แนบ
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อุณหภูมิการทํางานโดยรอบ: 0 ถึง 35 °C (32 ถึง 95 °F)

อุณหภูมิขณะไม่ทํางาน: -20 ถึง 45 °C (-4 ถึง 113 °F )

ความช้ืนสัมพัทธ:์ 5% ถึง 95% ไมค่วบแน่น

ระดับความสูงในการใช้งาน: ผ่านการทดสอบสูงสุด 3,000 ม. (10,000 ฟุต)

ข้อกําหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม

Smart
Keyboard Folio
คีย์บอร์ดขนาดเต็มๆ 
ปกป้องเต็มๆ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

https://www.apple.com/th/ipad-pro/design/
https://www.apple.com/th/ipad-pro/why-ipad/
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ดูเพิ่มเติม !

Apple Pencil
ขอแนะนํา Apple Pencil แบบใหมห่มด

ดูเพิ่มเติม !

อุปกรณ์เสริม
ดูเคส หฟูัง ลําโพง และอีกมากมาย

เลือกซื้อ !

https://www.apple.com/th/smart-keyboard/
https://www.apple.com/th/apple-pencil/
https://www.apple.com/th/shop/goto/ipad/accessories
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เลือก iPad 
ท่ีเหมาะสําหรับคุณ
เปรียบเทียบ iPad รุ่นต่างๆ !

Apple
GiveBack
รับเครดิตมูลค่าสูงสุด ฿10,785
สําหรับใช้ซื้อ iPad เครื่องใหม*่
โดยนําเครื่องเก่าที่มคีุณสมบัติ

เข้าเกณฑ์มาแลกกับโครงการ

Apple GiveBack เรียกวา่ทั้งดี
ต่อคุณและดีต่อโลกใบนี้

ดูวา่ทําอย่างไร !

https://www.apple.com/th/ipad/compare/
https://www.apple.com/th/trade-in/
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* มูลค่าการแลกจะแตกต่างกันไปตามสภาพ ปีท่ีผลิต และการกําหนดค่าของอุปกรณ์ท่ีคุณนํามาแลก คุณต้องมอีายุอย่างน้อย 20 ปีจงึจะมคีุณสมบัติเข้าเกณฑ์การแลกรับเครดิตหรือบัตรของขวญั Apple Store อุปกรณ์บาง

เคร่ืองอาจไมเ่ข้าเกณฑ์การรับเครดิต สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากพันธมติรด้านการแลกอุปกรณ์ iPhone, iPad, และ Apple Watch ของ Apple สําหรับการแลกและรีไซเคิลอุปกรณ์ท่ีมคีุณสมบัติเข้าเกณฑ์ อาจมกีารใช้

ข้อกําหนดและข้อจาํกัด การจา่ยมูลค่าของการแลกจะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ท่ีได้รับน้ันตรงตามคําอธบิายของคุณขณะทําการประเมนิ Apple ขอสงวนสิทธิใ์นการปฏิเสธหรือจาํกัดจาํนวนอุปกรณ์ไมว่า่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

n. พ้ืนท่ีวา่งจะน้อยกวา่ท่ีกําหนดและอาจแตกต่างกันไปอันเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ โดยการกําหนดค่าตามมาตรฐานท่ีใหม้าน้ันจะใช้พ้ืนท่ีประมาณ 10GB ถึง 12GB (รวม iOS และแอพท่ีติดต้ังล่วงหน้า) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

รุ่นและการต้ังค่า แอพท่ีติดต้ังไวใ้หแ้ล้วใช้พ้ืนท่ีประมาณ 4GB และคุณสามารถลบแอพเหล่าน้ีและเรียกคืนกลับมาได้

o. ขนาดและน[าหนักอาจแตกต่างกันตามการปรับแต่งและกระบวนการผลิต

p. การโทร FaceTime ต้องใช้อุปกรณ์ท่ีรองรับ FaceTime ได้ท้ังผู้โทรและผู้รับสาย และต้องมกีารเช่ือมต่อ Wi-Fi การใหบ้ริการผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ และอาจมี

ค่าบริการข้อมูล

q. จาํเป็นต้องมแีผนบริการข้อมูล, LTE ระดับ Gigabit, 4G LTE Advanced, 4G LTE และการโทรผ่าน Wi-Fi มใีหบ้ริการในบางประเทศผ่านผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์บางแหง่เท่าน้ัน ความเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณงาน

ตามหลักทฤษฎีและแตกต่างกันตามสภาวะของไซต์และผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ สําหรับรายละเอียดในการรองรับ LTE โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ และดูท่ี www.apple.com/ipad/LTE

r. แผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์จาํหน่ายแยกต่างหาก โดยรุ่นท่ีคุณซ้ือจะได้รับการกําหนดค่าใหทํ้างานกับเทคโนโลยีเครือข่ายเซลลูลาร์แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน โปรดตรวจสอบกับผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณถึง

ความเข้ากันได้ของระบบ และแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ท่ีมใีห้

s. ผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์บางรายอาจไมร่องรับ Apple SIM และ eSIM โปรดสอบถามรายละเอียดจากผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ ไมม่ใีหบ้ริการในประเทศจนี

t. Siri อาจไมม่ใีหบ้ริการในบางภาษาหรือในบางพ้ืนท่ี และอาจมคีุณสมบัติแตกต่างกันไปตามพ้ืนท่ี จาํเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมค่ีาบริการข้อมูลเซลลูลาร์

u. Apple ทําการทดสอบในเดือนตุลาคม 2018 โดยใช้เคร่ือง iPad Pro (รุ่น 11 น้ิว) และ iPad Pro (รุ่น 12.9 น้ิว) (รุ่นท่ี 3) รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ ในการทดสอบมกีารคายประจุแบตเตอร่ีจนหมดขณะท่ีทํา

กิจกรรมต่อไปน้ี ได้แก่ เล่นวดีิโอ เล่นเสียง และท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ คอนเทนต์วดีิโอประกอบด้วยภาพยนตร์ความยาว 2 ช่ัวโมง 23 นาที ท่ีซ้ือจาก iTunes Store และถูกต้ังใหเ้ล่น

ซ[า คอนเทนต์เสียงคือเพลย์ลิสต์ท่ีประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ไมซ่[ากันท่ีซ้ือจาก iTunes Store การทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ทําโดยใช้เซิร์ฟเวอร์สําหรับเวบ็และอีเมลท่ีต้ังขึ้นโดย

เฉพาะ โดยเปิดเวบ็เพจยอดนิยม 20 เพจในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหน่ึงฉบับทุกช่ัวโมง การต้ังค่าท้ังหมดเป็นค่าเร่ิมต้น ยกเวน้: การเช่ือมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย (ไมนั่บการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูล

เซลลูลาร์) การปิดคุณสมบัติ "ถามเพ่ือเข้าร่วมเครือข่าย" ของ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับความสวา่งอัตโนมติั" โดยต้ังความสวา่งหน้าจอท่ี 50% และเปิดใช้งานการเข้ารหสั WPA2 ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีขึ้น

อยู่กับการต้ังค่าอุปกรณ์ การใช้งาน และปัจจยัอ่ืนๆ การทดสอบแบตเตอร่ีใช้เคร่ือง iPad สําหรับการทดสอบโดยเฉพาะ ผลลัพธจ์ริงอาจแตกต่างออกไป

v. แนะนําใหใ้ช้บรอดแบนด์ระบบไร้สาย ท้ังน้ีอาจมค่ีาบริการ

คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไมไ่ด้ในบางประเทศหรือบางพ้ืนท่ี ดูรายการท้ังหมด

อีกหลากหลายวธิใีนการเลือกซ้ือ: ไปท่ี Apple Store หรือ ค้นหาตัวแทนจาํหน่าย

จัดส่งฟรีและรวดเร็ว
เลือกรับบริการจดัส่งฟรี หรือ
ไปรับสินค้าท่ีมพีร้อมจาํหน่าย

ท่ี Apple Store

ดูเพ่ิมเติม !

บริการด้านการเงิน
มบีริการผ่อนชําระรายเดือนด้วย

บัตรเครดิตท่ีเข้าร่วม

ดูเพ่ิมเติม !

ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการซื้อ

เมื่อมคํีาถาม โทรหาผู้เช่ียวชาญ 
หรือแชทออนไลน์ 

English support available.
โทร. 001-800-65-6957

แชท !

บริการต้ังค่าส่วนบุคคล
เราจะแสดงวธิใีช้ iPad
เคร่ืองใหมข่องคุณใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด ไมว่า่จะเป็น
ทางออนไลน์หรือท่ีร้าน

ดูเพ่ิมเติม !
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