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TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNGVi xử lý nhanh hơn 2 lần. Với bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ tư, tốc độ của Mac mini tăng lên đáng kể. Intel Core i5 dual-core 1.4GHz speed when launching apps that require a high response processor, Turbo Boost 2.0 increases the watch clock to 3.1 GHz. Hyperflow cho phép
mỗi nhân vật CPU hoạt động với 2 chủ đề, làm cho ứng dụng OS X ổn định hơn. Kết nối Thunderbolt nhanh hơn. Công nghệ Thunderbolt cung cấp các kênh truyền dẫn Mac mini 2 với tốc độ lên đến 10 Gbps, nhanh hơn 12 lần so với FireWire 800 và nhanh hơn 20 lần so với USB 2.0. Không chỉ ở tốc độ
cao, Thunderbolt còn cung cấp kết nối lên đến 6 thiết bị (bao gồm 2 Apple Thunder Display) với mỗi cổng và có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị sử dụng Mini DisplayPort, chẳng hạn như Apple LED Cinema Display.Graphics processing performance increased by 65% with Intel Irics Graphics. Bộ xử lý
đồ họa của Intel Iris Graphics cải thiện hiệu suất hiển thị hình ảnh 65% so với thế hệ bộ xử lý ĐỒ HỌA tích hợp trước đó. Vì vậy, khi bạn xem video, các trò chơi sẽ mượt mà hơn. Bạn sẽ không còn cảm thấy những rung động mờ khi bạn bật album ảnh. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy tốt hơn khi
chỉnh sửa video HD trên máy Mac mini của bạn. Bộ nhớ, nhiều dung lượng lưu trữ hơn, nhanh hơn. Mac mini với 1TB cho phép bạn lưu trữ ảnh, phim, tệp dữ liệu,... và nhiều hơn nữa. Bộ nhớ flash lên đến 256GB và Fusion Drive tăng tốc độ ghi của bạn lên đến 5 lần. Bằng cách này, máy Mac mini của
bạn sẽ khởi chạy, khởi chạy ứng dụng trước, tải xuống dữ liệu nhanh hơn nhiều so với trước đây. Mac nini với 1600 GHz 8GB PLDDR3 có thể tháo rời, dễ dàng khi bạn cần nâng cấp lên 16GB bộ nhớ trong. Thiết lập máy Mac mini với màn hình, bàn phím, chuột. Kết nối màn hình, bàn phím, chuột và
bật Mac Mini là tất cả những gì bạn cần làm để có một hệ thống máy tính tuyệt vời của riêng bạn. Đây là một tính năng nổi bật của Mac mini 2014 so với các sản phẩm khác. Bạn có thể tùy chỉnh và trang bị cho máy tính của bạn với các thiết bị chơi game chuyên dụng, ,... và phù hợp với tính cách của
bạn. 1.4 GHz 1.4 GHz lõi kép Intel Core i5 (Turbo Boost to 2.7 GHz) with 3 MBPs per chip total L3 2.6 GHz 2.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost to 2.7 GHz) with 3 MBPs per chip total L3 2.6 GHz 2.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost to 2.7 GHz) Turbo Boost lên đến 3.1 GHz) với 3MB
cho mỗi chip tổng bộ nhớ cache tùy biến L3 lên đến 3.0 GHz lõi kép Intel Core i7 (Turbo Boost đến 3.5 GHz) với 4MB cho mỗi chip tổng bộ nhớ cache L3. 2.8 GHz 2.8 GHz lõi kép Intel Core i5 (Turbo Boost to 3.3 GHz) with 3 MBPs per chip total L3 cache to 3.0 GHz dual-core Intel Core i7 (Turbo Boost
to 3.5 GHz) with 4MB on the L3 cache. Ổ cứng 1.4GHz 500GB (5400 vòng/phút) được tùy chỉnh thành 1TB Fusion Drive. Ổ cứng 2.6 GHz 1TB (5400 rpm) được điều chỉnh thành 1TB Fusion Drive hoặc 256GB bộ nhớ flash (SSD). 2.8GHz 1TB Fusion Drive điều chỉnh để 2TB Fusion Drive hoặc 256GB,
512GB hoặc 1TB (SSD). 1.4GHz 4GB của 1600 MHz LPDDR3 được cấu hình để 8GB hoặc 16GB. 2.6GHz 8GB của 1600 MHz LPDDR3 được cấu hình để 16GB. 2.8GHz 8GB Bộ nhớ LPDDR3 1600 MHz được cấu hình thành 16GB. 1.4 GHz Intel HD Graphics 5000 2.6 GHz Intel Iris Graphics 2.8 GHz
Intel Iris Graphics Height: 1.4 inch (3.6 cm) Chiều rộng: 7.7 inch (19.7 cm) Độ sâu: 7.7 inch (19.7 cm) 1 1 inch 1 7 cm (19.7 cm) 1,7 inch (19,7 cm) 1 1 inch 2,6 GHz 2,6 lb (1,19 kg) 2,6 GHz 2,6 lbs (1,20 kg) 2,8 GHz 2,7 lbs (1,22 kg) Hỗ trợ hai màn hình ở 2560 x 1600, như trên hàng triệu màu sắc
Thunderbolt đầu ra video kỹ thuật số Native Mini DisplayPort đầu ra DVI đầu ra bằng cách sử dụng Mini DisplayPort cho DVI Adapter (bán riêng) đầu ra VGA bằng cách sử dụng Mini DisplayPort cho VGA Adapter (bán riêng) Dual Link DVI đầu ra bằng cách sử dụng Mini DisplayPort cho liên kết kép DVI
adapter (bán riêng) HỖ TRỢ đầu ra video HDMI cho độ phân giải 1080p 6 0 Độ phân giải hỗ trợ Hz 0 đến 2160 được hỗ trợ bởi 30 Hz cho độ phân giải 4096 đến 2160 ở đầu ra DVI 24 Hz sử dụng HDMI cho DVI Adapter (bán riêng) Dòng âm thanh trong mini-yujack (kỹ thuật số / tương tự) Dòng âm
thanh ra / giắc cắm tai nghe 3,5 mm (kỹ thuật số / Analogue) Cổng HDMI hỗ trợ đa kênh âm thanh sản xuất tai nghe Apple iPhone mic Built-in loa Hai cổng Thunderbolt 2 (lên đến 20 Gbps) Bốn cổng USB 3 (lên đến 5 Gbps) cổng HDMI Khe cắm thẻ SDXC Gigabit Ethernet cổng Âm thanh trong cổng 3.5
mm jack cắm tai nghe IR-receiver Wi-Fi IEEE 802.11a/g/b/n tương thích Bluetooth Bluetooth 4.0 công nghệ không dây Ethernet 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45 connector) Điện và hoạt động yêu cầu đường dây điện áp: 100-240V AC Tần số: 50Hz đến 60Hz, một pha Công suất liên tục tối đa: 85W
Nhiệt độ hoạt động: 50 ° đến 95 ° F (10 ° đến 35 ° C) Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° đến 116 ° F (-40 ° đến 47 ° C) Độ ẩm tương đối: 5% đến 95% độ cao hoạt động không ngưng tụ: thử nghiệm lên đến 10.000 feet Hiệu suất âm thanh điển hình: Mức áp suất âm thanh (vị trí người vận hành): 12dBA tại nhàn rỗi3
Trong hệ điều hành hộp macOS macOS là hệ điều hành cung cấp năng lượng cho mọi thứ bạn làm trên máy Mac. macOS Mojave mang đến các tính năng mới lấy cảm hứng từ những người dùng mạnh mẽ nhất, nhưng được thiết kế cho tất cả mọi người. Vì vậy, bạn có thể nhận được nhiều hơn trong
mỗi nhấp chuột. Tìm hiểu thêm các tính năng trợ năng để giúp người khuyết tật phát triển tối đa mini Mac mới của họ. Với sự hỗ trợ tích hợp của thị giác, thính giác, kỹ năng thể chất và vận động, cũng như học tập và biết chữ, bạn có thể tạo ra và làm những điều tuyệt vời. Đọc thêm Các tính năng bao
gồm: VoiceOver Increase Contrast Reduce Motion Siri and Dictation Switch Control Closed Signature Text Speech Embedded Apps4 Photos iMovie GarageBand Pages Rooms Keynote Siri Safari Mail FaceTime News News News Home Voice Memo Notes Notes Photos Photo Booth Preview iTunes
Books App Store Time Machine Settings to customize the Mac Mini with these options. LPDDR3 1.4GHz 8GB LPDDR3 16GB LPDDR3 1TB Fusion Drive Apple Remote 2.6 GHz 16GB LPDDR3 memory 3.0 GHz dual-core Intel Core i7 1TB Fusion Drive 256GB flash memory (SSD) Apple Remote 2.8 GHz
16GB 3.0GHz lõi kép Intel Core i7 2TB Fusion Drive 256GB bộ nhớ flash (SSD) 512GB bộ nhớ flash (SSD) 1TB bộ nhớ flash (SSD) Apple Remote Mac mini và Apple Môi trường thông qua một cách tiếp cận vòng đời sản phẩm đầy đủ để xác định tác động môi trường của chúng tôi. Tìm hiểu thêm Mac
mini được thiết kế với các tính năng sau để giảm tác động môi trường của nó: BFR-free PVC-free5 Highly Recyclable Aluminum Case đáp ứng đánh giá yêu cầu ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold6 Apple và môi trường Thông tin thêm về cam kết của Apple trong việc giảm tác động môi trường của các
sản phẩm và quy trình của chúng tôi. Hoặc đọc báo cáo môi trường sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về đặc điểm môi trường của từng sản phẩm của Apple. Apple GiveBack Let Go Of Mac cũ của bạn dễ dàng với Apple GiveBack. Nếu nó ở trong hình dạng tốt, bạn có thể trao đổi nó cho
một cửa hàng cho vay táo. Nếu anh ta không đủ điều kiện nhận tín dụng, chúng tôi sẽ tái chế nó có trách nhiệm bằng mọi giá cho bạn. Làm rất tốt. Tốt cho hành tinh này. Hãy xem cách nó hoạt động hiệu suất âm thanh tuyên bố giá trị tiếng ồn phát thải theo ECMA-109 Mức công suất âm thanh L W A.m
(B) Vị trí điều hành mức áp suất âm thanh L p A, m (dB) Nhàn rỗi 1,90 (K V 0,25) 12,12,1 2.12.10 Wireless Web 1.90 (K V 0.25) 11.5 Hard Drive looking for 1.95 (K v 0.25) 12.0 L W A.m average A-weighted sound power level Làm tròn đến 0,05 B.L p A.m gần nhất là mức áp suất âm thanh trọng số A
trung bình được đo ở vị trí người vận hành (làm tròn đến 0,5 dB gần nhất). 1 B (bel) - 10 dB (decibel) K v là một adder thống kê để tính toán giới hạn trên của sức mạnh âm thanh trọng. Số tiền, L W A.C (trước đây gọi là L W Ad) có thể được tính từ L W A, m và K v. Các thử nghiệm web không dây nhìn
vào 25 trang web phổ biến. Cấu hình đã được xác minh: Bộ xử lý lõi kép Intel Core i5 với 2.8 GHz, bộ nhớ 8GB, 1TB Fusion Drive, đồ họa Intel Iris. Phụ kiện Wireless Magic Keyboard Magic Mouse 2 Magic Trackpad 2 Mac Software Logic Pro X Final Cut Pro X Displays and Graphics Apple HDMI for
DVI Apple Mini DisplayPort Adapter for DVI Adapter Apple Mini DisplayPort for VGA Adapter Apple Mini DisplayPort to dual-link DVI Adapter Other Apple USB SuperDrive AppleCare accessories for Mac 1GB and 1 billion byte of the actual from the capacity. Trọng lượng khác nhau tùy thuộc vào cấu hình
và quá trình sản xuất. Âm thanh được đo từ vị trí điển hình của người vận hành ngồi trước hệ thống Mac mini tiêu chuẩn. Âm thanh có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình. iMovie, GarageBand, Pages, Numbers và Keynote có sẵn trong Mac App Store. Tải xuống ứng dụng yêu cầu ID Apple và thiết bị
tương thích với phiên bản hệ điều hành cần thiết cho từng ứng dụng. Mac mini nhận được vàng từ EPEAT ở Mỹ và Canada. Xuất bản: 24 tháng 9 năm 2018 thể loại cho các bộ phận có liên quan. Thông tin phổ biến nhất bạn cần được mở theo mặc định, nhưng tất cả thông tin đều quan trọng. Dấu sao
nền trong các lĩnh vực với thông tin chi tiết. Thông tin. Ngày: 16 tháng 10 năm 2014 Ngày ngừng hoạt động: Ngày 30 tháng 10 năm 2018 Chi tiết: Ngày giới thiệu đề cập đến ngày khi mô hình được gửi thông qua một thông cáo báo chí. Ngày hủy bỏ đề cập đến ngày mô hình được thay thế bằng một hệ
thống tiếp theo hoặc ngừng sản xuất. Xem thêm: Tất cả các máy Mac đã được giới thiệu vào năm 2014. Bộ vi xử lý: 1 (2 lõi) Kiến trúc: 64-Bit Geekbench 2 (32): 7484 Geekbench 2 (64): 8741 Chi tiết: Geekbench 2 thử nghiệm ở chế độ 32-bit và 64-bit, tương ứng. Những con số này phản ánh kết quả 32
bit và 64 bit trung bình do người dùng cung cấp được trình bày trên trang web Geekbench. Các con số càng cao, càng tốt. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc xem xét tất cả các chế độ xem tùy chỉnh Geekbench 2 32 bit và 64 bit cho máy tính có ID mô hình Macmini7.1 có thể bao gồm nhiều mô hình.
Để tự động so sánh kết quả Geekbench 2 từ các máy Mac khác nhau cạnh nhau, hãy xem EveryMac.com sánh Ultimate Mac. Geekbench 3 (32): 2920 Geekbench 3 (32): 6051 Chi tiết: Những điểm chuẩn Geekbench 3 đang ở chế độ 32-bit và cho một lõi xử lý duy nhất và tất cả các lõi xử lý, tương
ứng. Cả hai con số này phản ánh số lượng kết quả trung bình được gửi đến trang web Geekbench. Các con số càng cao, càng tốt. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc xem xét tất cả các chế độ xem tùy chỉnh Geekbench 3 lõi đơn và đa lõi 3 3 cho máy Mac với ID Mô hình Macmini7.1, có thể bao gồm
nhiều mô hình. Để tự động so sánh các kết quả Geekbench 3 3 3 từ các máy Mac khác nhau cạnh nhau, hãy xem EveryMac.com sánh Ultimate Mac. Geekbench 3 (64): 3155 Geekbench 3 (64): 6626 Chi tiết: Các thử nghiệm Geekbench 3 đang ở chế độ 64-bit và cho bộ xử lý lõi đơn và tất cả các lõi xử



lý, tương ứng. Cả hai con số này phản ánh số lượng kết quả trung bình được gửi đến trang web Geekbench. Các con số càng cao, càng tốt. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc xem xét tất cả các chế độ xem tùy chỉnh Geekbench 3 lõi đơn và đa lõi 64 bit cho máy Mac với ID Mô hình Macmini7.1, có thể
bao gồm nhiều mô hình. Để tự động so sánh kết quả Geekbench 3 64 bit từ các máy Mac khác nhau cạnh nhau, hãy xem EveryMac.com sánh Ultimate Mac. Geekbench 4 (SC): 3404 Geekbench 4 (MC): 6477 Chi tiết: Các bài kiểm tra Geekbench 4 cho một bộ xử lý lõi duy nhất và tất cả các lõi xử lý,
tương ứng. Tất cả các geekbench bốn điểm chuẩn là 64-bit. Cả hai con số này phản ánh số lượng kết quả trung bình được gửi đến trang web Geekbench. Các con số càng cao, càng tốt. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc xem xét tất cả các lõi đơn và đa lõi Geekbench 4 chế độ xem tùy chỉnh cho máy
tính Mac với Macmini7.1 Model ID, có thể bao gồm nhiều mô hình. Để tự động so sánh 4 kết quả từ các máy Mac khác nhau cạnh nhau, xem EveryMac.com sánh Cuối cùng của Máy Mac. Geekbench 5 (SC): 694 Geekbench 5 (MC): 1500 Chi tiết: Các bài kiểm tra Geekbench 5 cho một bộ xử lý lõi duy
nhất và tất cả các lõi xử lý, tương ứng. Tất cả các tiêu chí Geekbench 5 cho Mac là 64-bit. 64 bit. các số liệu phản ánh số lượng trung bình của người dùng cung cấp kết quả gửi đến trang web Geekbench. Các con số càng cao, càng tốt. Bạn cũng có thể quan tâm đến việc xem xét tất cả các chế độ xem
tùy chỉnh Geekbench 5 lõi đơn và đa lõi cho máy Mac với ID Mô hình Macmini7.1 có thể bao gồm nhiều mô hình. Để tự động so sánh kết quả Geekbench 5 từ các máy Mac khác nhau cạnh nhau, hãy xem EveryMac.com sánh Máy Mac Cuối cùng. Tốc độ xử lý: Bộ xử lý Loại 2,6 GHz: Core i5 (I5-4278U)
Chi tiết: Model này được cung cấp bởi bộ xử lý Intel Mobile Core i5 Haswell ULT (I5-4278U) thế hệ thứ tư 22 nm, 64 bit bao gồm hai bộ xử lý lõi độc lập trên một chip silicon duy nhất. Mỗi hạt nhân có một bộ nhớ cache 256k chuyên dụng, chia sẻ 3MB bộ nhớ cache cấp 3 và có một bộ điều khiển bộ nhớ
được xây dựng trong (kênh đôi). Hệ thống này cũng hỗ trợ Turbo Boost 2.0 - tự động tăng tốc độ của các lõi hoạt động để cải thiện hiệu suất khi cần thiết (lên đến 3,1 GHz cho mô hình này) - và Hyper Threading - cho phép hệ thống nhận ra bốn lõi hoặc luồng phổ biến (hai lõi thật và hai ảo. xem thêm:
Tốc độ kết thúc của các mẫu mini Unibody Mac nhôm 2014 so với cuối năm 2012 được thay thế? Turbo Boost: 3.1 GHz tốc độ tùy chỉnh: 3.0 GHz (Core i7) Chi tiết: Mô hình này cũng có sẵn thông qua một cấu hình tùy chỉnh với một lõi kép 3.0 GHz Core i7 (I7-4578U) bộ xử lý cho thêm US $ 300.As yêu
cầu của độc giả EveryMac.com bổ sung tài liệu cấu hình tùy chỉnh này như là mô hình riêng của mình. Cập nhật bộ xử lý: Hàn FPU: Chi tiết tích hợp: Bộ xử lý prig trực tiếp trên bo mạch chủ. Hệ thống tốc độ xe buýt: 5 GT / s Cache Bus Speed: 2.6 GHz (nhúng) Chi tiết: Hệ thống này có một giao diện
phương tiện truyền thông trực tiếp - đặc biệt là DMI2 - kết nối giữa bộ xử lý và chipset thay vì bus hệ thống truyền thống. Intel báo cáo rằng nó hoạt động trên 5 GT / s. ROM / Firmware Loại: EFI EFI Kiến trúc: 64-Bit L1 Tiền mặt: 32k/32k x2 L2/L3 Tiền mặt: 256k x2, 3 MB Chi tiết: Mỗi lõi có riêng của
mình dành riêng 256k cấp 2 bộ nhớ cache và hệ thống có 3MB chung cấp 3 bộ nhớ cache. Loại RAM: LPDDR3 SDRAM Min. Tốc độ RAM: 1600 MHz Chi tiết: Cung cấp tiêu chuẩn với 8GB 1600 MHz Low Power LPDDR3 SDRAM trên tàu. RAM tiêu chuẩn: RAM tối đa 8GB: 16GB Chi tiết: Theo mặc
định, 8GB RAM là trên tàu. Theo xác nhận đầu tiên của MacminiColo, RAM này là hàn trên tàu và không thể được cập nhật ở tất cả. Tuy nhiên, tại thời điểm mua ban đầu của hệ thống, mô hình này có thể được cấu hình với 16GB RAM cho thêm US $ 200. Xem thêm: Ram tối đa thực tế của tất cả các
máy Mac G3 và sau đó. Bo mạch chủ RAM: 8GB RAM Slots: chi tiết: Không có khe cắm RAM. 8GB RAM được cung cấp theo mặc định. Nó có thể được nâng cấp lên 16GB, nhưng chỉ tại thời điểm mua ban đầu của hệ thống. RAM không thể được cập nhật sau khi hệ thống được mua ở tất cả. Card
màn hình: Iris 5100 VRAM Type: Integrated Details: Model này có GPU Intel Iris 5100 chia sẻ bộ nhớ với hệ thống. Xem thêm: Loại nào Hệ thống video được cung cấp bởi các mô hình nhôm Mac mini? Được tích hợp và được dành riêng? Video có thể được nâng cấp không? Tại Tây Ban Nha, iRepairs,
một nhà tài trợ, cung cấp dịch vụ sửa chữa và phục hồi dữ liệu giá cả phải chăng. Các dịch vụ sửa chữa trực tiếp và thư bao gồm cạc đồ họa, nguồn điện và hơn thế nữa cho máy Mac mini này. Tại Singapore, trang web của nhà tài trợ Esmond Service Center cung cấp sửa chữa đánh giá cao cho card
đồ họa, bo mạch chủ, quyền lực, và nhiều hơn nữa, tất cả với đánh giá miễn phí và quay vòng nhanh chóng cho mini Mac này. VRAM tiêu chuẩn: VRAM tối đa 1,5GB: 1,5GB Chi tiết: Apple báo cáo rằng mô hình này sử dụng Intel Iris Graphics và phân bổ tối đa 1,5GB bộ nhớ hệ thống cho chức năng
video. Intel đặc biệt hơn báo cáo rằng bộ vi xử lý này được đóng gói với GPU Intel Iris 5100. Hỗ trợ hiển thị: Hỗ trợ độ phân giải màn hình kép: 2560x1600 Chi tiết: Mô hình này hỗ trợ tối đa hai màn hình ở 2560x1600, cả hai màu, thông qua hai cổng Thunderbolt 2. Nó hỗ trợ việc phát hành video kỹ thuật
số Thunderbolt và phát hành nhà Mini DisplayPort, cũng như DVI, VGA và DVI hai pin sử dụng Mini DisplayPort cho DVI, Mini DisplayPort cho VGA và Mini DisplayPort cho bộ điều hợp DVI liên kết kép. Nó cũng hỗ trợ 1080p ở tần số lên đến 60 Hz thông qua cổng HDMI. Đầu ra DVI được hỗ trợ thêm
bởi HDMI cho bộ điều hợp DVI. Tất cả các bộ điều hợp được bán riêng. Hỗ trợ hiển thị thứ hai: Double/Mirror 2nd Max. Độ phân giải: 2560x1600 Chi tiết: Mô hình này hỗ trợ tối đa hai màn hình ở 2560x1600. Lưu trữ tiêu chuẩn: 1 TB HDD Std. Tốc độ lưu trữ: 5400 rpm Chi tiết: Mặc định, Mô hình này đã
được cấu hình với một ổ đĩa cứng 1TB, nhưng nó cũng có thể được cấu hình tại thời điểm mua với một SSD 256GB hoặc 1TB Fusion Drive (kết hợp một ổ đĩa cứng 1TB và một SSD 128GB), hoặc một, cho một US $ 200.Also xem: Làm thế nào để bạn nâng cấp ổ đĩa cứng (s) để nhôm Uni Mini mô
hình? Họ hỗ trợ loại lưu trữ nào? Tại Hoa Kỳ (và nhiều quốc gia khác), nhà tài trợ trang web Điện toán Thế giới khác bán các bản cập nhật lưu trữ cho mini Mac này. Tại Vương quốc Anh, nhà tài trợ của trang web Flexx bán các bản cập nhật lưu trữ cho mini Mac này. Tại Úc, trang web của nhà tài trợ
macfixit bán các bản cập nhật lưu trữ cho mini Mac này. Xem thêm: Hướng dẫn tương thích SSD cho tất cả các máy G3 và sau đó là máy Mac. Kích thước lưu trữ: 2.5 (9.5 mm)/Giao diện lưu trữ riêng: Serial ATA (6GB/s)/PCIe Chi tiết: Model này có đầu nối ATA III nối tiếp (6GB/s) cho ổ cứng 2.5th hoặc
SSD, cũng như đầu nối PCIe có thương hiệu cho SSD lưỡi dao, mặc dù, theo ghi nhận của nhà tài trợ của trang web OWC, cáp để kết nối lưỡi SSD với đầu nối PCIe không có mặt nếu hệ thống không được cấu hình với Fusion Drive tại thời điểm mua ban đầu. Tiêu chuẩn quang học: Ổ đĩa tiêu chuẩn:
Không có chi tiết: Mac mini này không có ổ đĩa quang bên trong. Nhà tài trợ của trang web Adorama $ 79 Usb SuperDrive. Ông viết DVD-R DL và DVD-R DL trên 4X, DVD-R và DVD-R trên 8X, DVD-RW trên 6X, DVD-RW trên 8X, đọc DVD DVD 8X, viết CD-R trên 24X, viết CD-RW trên 16X, và đọc đĩa
CD trên 24X. Trang web tài trợ Điện toán thế giới khác cũng có rất nhiều tùy chọn ổ đĩa quang bên ngoài nhỏ gọn có thể thú vị, bao gồm một số có khả năng Blu-ray. Xem thêm: Tất cả các khả năng của SuperDrive bên ngoài là gì? Tôi có thể sử dụng nó với các máy Mac khác không? Modem tiêu
chuẩn: Không có Ethernet chuẩn: 10/100/1000Base-T Standard AirPort: 802.11ac Bluetooth tiêu chuẩn: 4.0 Chi tiết: 802.11ac Wi-Fi (802.11a/b/g/n trở lại tương thích) và Bluetooth 4.0 tiêu chuẩn. Cổng USB: 4 (3.0) Cổng Firewire: Không có chi tiết: 4 cổng USB 3.0, không có cổng Firewire. Khe cắm mở
rộng: Thẻ SD (SDXC) Bay Mở rộng: Không có chi tiết: Mô hình này có khe cắm thẻ SDXC. Tại Hoa Kỳ (và nhiều quốc gia khác), trang web của nhà tài trợ Other World Computing bán một loạt các tùy chọn mở rộng bên ngoài và các phụ kiện được chọn thủ công như bộ nhớ ngoài, giá đỡ, bàn phím, cáp,
bộ điều hợp, loa và hơn thế nữa cho mac mini này. Tại Úc, trang web được tài trợ Macfixit cung cấp một loạt các tùy chọn và phụ kiện mở rộng bên ngoài như đế, giá đứng, bộ sạc, bàn phím, sản phẩm bảo mật và hơn thế nữa cho mac mini này. Ngày. Bàn phím: Không có lối vào: Không có chi tiết:
Không có hệ thống mac mini thủ công với bàn phím hoặc chuột. Loại trường hợp: Cuboid Form Factor: Mac mini Unibody Chi tiết: Sử dụng một trường hợp nhỏ - băm nhỏ từ một khối nhôm duy nhất - đó là 7,7 inch rộng và sâu và 1,4 inch cao. Apple Order No: MGEN2LL/A Apple Subfamily: Vào cuối
năm 2014 Chi tiết: Số đơn đặt hàng của Apple phải là duy nhất cho hệ thống này. Apple Model No: A1347 (EMC 2840) Model ID: Macmini7.1 Chi tiết: Xin lưu ý rằng các mã định danh này thuộc về nhiều model. Xem thêm: Tất cả các máy Mac có mã định danh mô hình A1347, EMC 2840 và Macmini77.1
và macmini7.1, vui lòng tham khảo Nhận dạng EveryMac.com mac. Loại pin: N/A Battery Life: N/A Cài đặt sẵn MacOS: X 10.10 (14A389) Tối đa MacOS: Chi tiết hiện tại: Hệ thống này hỗ trợ đầy đủ phiên bản mới nhất của OS X 10.10 Yosemite và OS X 10.11 El Capitan, bao gồm cả việc tăng tốc đồ
họa kim loại. Nó được hỗ trợ đầy đủ bởi phiên bản mới nhất của macOS Sierra (10.12) và macOS High Sierra (10.13). Chạy macOS High Sierra (10.13), nó hỗ trợ HEVC (High Video coding Efficiency), nhưng nó không hỗ trợ phần cứng tăng tốc HEVC. Model này tương thích với phiên bản cuối cùng
của macOS Mojave (10.14), phiên bản cuối cùng của macOS Catalina (10.15) và phiên bản hiện tại của macOS Big Sur (macOS 11). Xem thêm: Máy Mac nào tương thích với macOS Big Sur (macOS 11)? Các yêu cầu hệ thống là gì? Các tính năng mới chính là gì? Cửa sổ tối thiểu: 7 (64-Bit) - Tối đa
Windows: 10 (64-Bit) Chi tiết: Phiên bản BCA của Apple hỗ trợ phiên bản 64-bit của Windows 7 và Windows 8. Boot Camp 6 hỗ trợ phiên bản Windows 10 64 bit. Các phiên bản trước của Windows không được hỗ trợ. MacOS 9: 9: Hỗ trợ Windows: Chi tiết khởi động/ảo hóa: Xem thêm: Có chương trình
của bên thứ ba để chạy ứng dụng Mac OS 9/Classic trên Mac Intel không? Nhà tài trợ OHS chuyên về các máy Mac được nâng cấp cao có khả năng chạy cả ứng dụng Mac OS X và Mac OS 9. Để biết thêm thông tin về việc khởi chạy Windows trên Intel Mac, vui lòng tham khảo Windows đầy đủ trên
Mac FOR Dimensions: 1.4 x 7.7 x 7.7 Avg. Trọng lượng: 2,6 lbs (1,20 kg) Chi tiết: inch - chiều cao chiều rộng, (3,6 cm, 19,7 cm, 19,7 cm) Giá gốc (Mỹ): 699 USD Est. Bán lẻ hiện tại: US $ 400 - US $ 550 Chi tiết: Xin lưu ý rằng giá bán lẻ hiện tại trung bình của các hệ thống đã qua sử dụng được cập
nhật hai lần một năm (vui lòng tham khảo ngày ở cuối trang vào ngày cập nhật cuối cùng). Ảnh: Apple Computer. Máy tính. apple mac mini late 2014. apple mac mini late 2014 ssd upgrade. apple mac mini (late 2014) for sale. apple mac mini late 2014 refurbished. apple mac mini late 2014 memory
upgrade. apple mac mini late 2014 ebay. apple mac mini late 2014 price. apple mac mini (late 2014) amazon
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