
Το μοντέλο 15 ιντσών έχει περισσότερα από 5 εκατομμύρια pixel, ενώ το μοντέλο 13 
ιντσών περισσότερα από 4 εκατομμύρια. Έτσι, μπορείς να ρετουσάρεις τις φωτογραφίες 

σου ή να επεξεργαστείς ένα HD βίντεο που έχεις τραβήξει, με απίστευτo επίπεδo 
ευκρίνειας. Και επειδή το κείμενο έχει επίσης εξαιρετική ευκρίνεια, οι καθημερινές ασχολίες 

όπως η περιήγηση στο Web και η επεξεργασία ενός εγγράφου είναι καλύτερες από ποτέ. 
Είναι η οθόνη που ταιριάζει στο πιο προηγμένο notebook υψηλών επιδόσεων στον κόσμο.

Τώρα υπάρχει ένας εντελώς νέος τρόπος αλληλεπίδρασης με το Mac σου. Στην επιφάνεια, 
το Force Touch trackpad είναι σχεδιασμένο για ομαλά κλικ με υψηλή απόκριση, όπου κι αν 
πατήσεις. Στο εσωτερικό, αισθητήρες πίεσης ανιχνεύουν την πίεση που ασκείς, για να σου 

προσφέρουν μια νέα διάσταση στις λειτουργίες αφής. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα 
Force κλικ για να ενεργοποιήσεις νέες δυνατότητες, όπως τη γρήγορη αναζήτηση του 

ορισμού μιας λέξης ή την προεπισκόπηση ενός αρχείου, αυξάνοντας απλώς την πίεση στο 
trackpad. Έτσι, δεν βλέπεις απλώς το περιεχόμενό σου, το νιώθεις. Αυτές οι προηγμένες 

δυνατότητες έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά τις εύχρηστες και αγαπημένες κινήσεις 
Multi-Touch του Mac. Τώρα θα είσαι σε επαφή με το Mac σου, περισσότερο από ποτέ, χωρίς 

καν να σηκώσεις το δάχτυλό σου.

Με πανίσχυρους διπύρηνους και τετραπύρηνους επεξεργαστές Intel, πιο προηγμένες 

μνήμη και Thunderbolt 2, το MacBook Pro με οθόνη Retina προσφέρει την απόδοση που 
θέλεις από ένα notebook. Έτσι, είτε θέλεις να περιηγηθείς σε μια ιστοσελίδα είτε να 
δημιουργήσεις τη δική σου, να παρακολουθήσεις βίντεο ή να το επεξεργαστείς, το 

MacBook Pro πραγματοποιεί ακόμα και τις πιο περίπλοκες εργασίες (ή και τις λιγότερο 
σύνθετες) με ταχύτητες που πραγματικά φυσάνε.

Ο σχεδιασμός του MacBook Pro συγκεντρώνει μεγάλη δύναμη σε μικρό χώρο. Επειδή 
πιστεύουμε ότι οι υψηλές επιδόσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν τη φορητότητα. Παρά το 

μικρό μέγεθος, τα νέα μοντέλα MacBook Pro 13 και 15 ιντσών προσφέρουν αντίστοιχα 10 και 
9 ώρες διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας, μία ώρα παραπάνω από τα προηγούμενα μοντέλα.

Κάθε νέος Mac περιλαμβάνει τις εφαρμογές Φωτογραφίες, iMovie, GarageBand, Pages, 
Numbers και Keynote. Έτσι, μπορείς να κάνεις εκπληκτικά πράγματα με τις φωτογραφίες, τα 
βίντεο, τη μουσική, τα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σου από την 

πρώτη στιγμή. Επίσης, θα έχεις στη διάθεσή σου υπέροχες εφαρμογές για email, περιήγηση 
στο web, αποστολή μηνυμάτων κειμένου και κλήσεις FaceTime. Υπάρχει ακόμη κι εφαρμογή 

που σου επιτρέπει να βρίσκεις νέες εφαρμογές. 

Το OS X είναι το λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει όλα όσα κάνεις με έναν Mac. Με το 
OS X El Capitan, κάνεις εκπληκτικά πράγματα πανεύκολα, ενώ ακόμη και η πιο συνηθισμένη 
εργασία γίνεται πραγματική απόλαυση. Επιπλέον, συνεργάζεται άψογα με apps σου και τις 

συσκευές iOS που διαθέτεις.
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