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Nhanh. Mỏng. Tuyệt đẹp.

Thích hợp: •Công việc •Lướt web •Giải trí đa phương tiện •Thiết kế •Chơi game

TP501UB

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

TP501UB-
DN033T

Intel® Core™ i5
6200U processor

Windows 10 Home 15.6” FHD
LED cảm ứng 4GB 500GB-

5400rpm

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac
15,990,000

NVIDIA® 

Geforce®

940M

Touch Screen360° Screen SonicMasterInstant On USB 3.0

ASUS Transformer Book Flip

Thích hợp: •Công việc •Chơi game •Lướt web •Thiết kế •Giải trí đa phương tiện

UX305

Ultra Slim SonicMaster Bang & Olufsen
ICEPower® 

Ultra-sharp
display

Instant On USB 3.0

ASUS ZENBOOK Thích hợp: •Chơi game •Thiết kế •Giải trí đa phương tiện •Công việc •Lướt webASUS Gaming

SIÊU SAC NÉT, MANH VÔ ÐICH˘́ ˙ ˙

Thích hợp: •Công việc •Lướt web •Giải trí đa phương tiện •Thiết kế •Chơi game

M32CD

ASUS M32CD

SonicMaster USB 3.0Smart Cooling
System

HDMI PortCard Reader

Model Name Processor OS ODD Graphic Memory Storage Bundle Warranty Price (VNĐ)

M32CD-
VN021D

Intel® Core™ i7
6700 processor

FreeDOS DVD-RW 8GB HDD 1TB
7200rpm

Chuột &
Bàn phím

USB
19,900,000

NVIDIA® 

Geforce®

GTX 950

Thích hợp: •Giải trí đa phương tiện •Thiết kế •Chơi game •Công việc •Lướt web

N551

SonicMasterInstant On USB 3.0

ASUS Multimedia Series

G752VY

G501JW
Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

G752VY-
GB244T

Intel® Core™ i7
6820HK processor

Windows 10 Home

Windows 8.1

17.3” UHD WV
chống chói,

400nits
LED Backlit

32GB

16GB

1TB 7200rpm
+512GB PCIE

G3x4

USB 3.0
Bluetooth 4.0
Killer Wi-Fi ac

74,990,000
NVIDIA® 

Geforce®

GTX 980M

NVIDIA® 

Geforce®

GTX 960M

G501JW-
CN217H Intel® Core™ i7

4720HQ
processor

15.6” FHD WV,
chống chói

đèn nền LED

HDD 1TB
5400rpm

+128GB SSD
32,990,000

FreeDOS 8GB

G551JW-
CN198D HDD 1TB

7200rpm
+128GB SSD

28,550,000

GL552VW-
CN058D

Intel® Core™ i7
6700HQ processor

15.6” FHD,
chống chói

đèn nền LED
27,990,000

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

N551JX-
CN191D

Intel® Core™ i7
4720HQ processor

FreeDOS 8GB

1TB 7200rpm
+128GB SSD

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi n

25,990,000
NVIDIA® 

Geforce®

GTX 950M

NVIDIA® 

Geforce®

845M

N551JQ-
CN004D

Intel® Core™ i5
4200H processor

15.6” FHD WV,
chống chói

đèn nền LED 1TB
7200rpm 18,990,000

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

K501UX-
DM132D

Intel® Core™ i7
6500U processor

FreeDOS 

8GB

4GB

500GB
5400rpm

+128GB SSD

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi n

21,790,000
NVIDIA® 

Geforce®

GTX 950M

NVIDIA® 

Geforce®

940M

K501UB-
D132D

Intel® Core™ i5
6200U processor

15.6” FHD,
chống chói

đèn nền LED

14” FHD,
gương

đèn nền LED

1TB
5400rpm 17,690,000

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi n

NVIDIA® 

Geforce®

940M

K401UB-
FR028D

Intel® Core™ i5
6200U processor

500GB
5400rpm 14,990,000

Thích hợp: •Công việc •Chơi game •Lướt web •Thiết kế •Giải trí đa phương tiện

K Series

ASUS Slim Notebook

SonicMaster USB 3.0

USB 3.0

HDMI Port

HDMI PortFull HD Backlit
Keyboard

SonicMaster Instant On

Quad-Speaker
Array

Bang & Olufsen
ICEPower® 

Wide Views

IceCool
Technology

Instant On

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

UX305LA-
FC004T/ FC006T

Intel® Core™ i5
5200U processor

Windows 10 Home

13.3” FHD
WV 300nits

LED 8GB
(trên main)

256GB SSD
USB 3.0

Bluetooth 4.0
Wi-Fi ac

23,490,000
Intel® HD
Graphics

5500

Intel® HD
Graphics

515

UX305CA-
FC022T

Intel® Core™ M3
6Y30 processor

13.3” FHD
WV 300nits

LED
128GB SSD 18,990,000

Windows 10. Do great things.
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SẢN PHẨM



Thiết Kế Phong Cách
Di Động Dễ Dàng

Thích hợp: •Công việc •Lướt web •Chơi game •Giải trí đa phương tiện

E403SA

SonicMasterInstant On USB 3.0

ASUS EeeBook Series

Thích hợp: •Công việc •Lướt web •Chơi game •Giải trí đa phương tiện •Thiết kếASUS Experience Series

SonicMaster USB 3.0HDMI Port

EeeBook Series

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

E403SA-
WX0004T

Intel® Braswell™
N3050 processor

Windows 10 Home

FreeDOS

14” HD
Glare
LED

2GB

eMMC
32GB

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

7,190,000Intel® HD
Graphics

Intel® HD
Graphics

Intel® HD
Graphics

4000

E502MA-
XX0004T

Intel® Braswell™
N2840 processor

15.6” HD
Glare
LED

500GB
5400rpm 6,500,000

E202SA-
FD0011D

Intel® Braswell™
N3050 processor

11.6” HD
Glare
LED

500GB
5400rpm 5,990,000

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Connection Warranty Price (VNĐ)

K555LB-
XX303D

Intel® Core™ i5
5200U processor

FreeDOS

15.6” HD
gương

đèn nền LED

4GB

1TB
5400rpm

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

13,990,000
NVIDIA® 

Geforce®

940M

Intel® HD
Graphics

5500

K455LA-
WX312D

14” HD
gương

đèn nền LED

500GB
5400rpm

12,490,000

X554LA-
XX1077D

Intel® Core™ i3
5010U processor

15.6” HD
gương

đèn nền LED
9,290,000

X454LA-
WX422D

Intel® Core™ i3
5010U processor

14” HD
gương

đèn nền LED
9,090,000

Slim and light
design

2 years free
cloud storage

> 6 hours
battery life

X Series

SỰ HOÀ QUYỆN CỦA
VẺ ĐẸP VÀ HIỆU NĂNG

K/X Series

Instant On IceCool
Technology

ASUS Flip Covers

Material For Dimensions Weight Color Warranty Price (VNĐ)

ZenFone 2
View Flip Cover

Deluxe
ZE551ML 152.51 x 78.19 x 14.70 (mm)

152.51 x 78.19 x 13.40 (mm)

50g

40g

499,000

ZenFone 2
View Flip Cover ZE550ML 399,000

ASUS ZenPower

Model name Battery Type Capacities Dimensions Weight Color Warranty Price (VNĐ)

ASUS ZenPower Lithium-ion 10.050mAh 90.5 x 59 x 22 (mm) 215g 599,000

ASUS ZenFlash

Model name For Area Dimensions Weight ColorMode Price (VNĐ)

ZenFlash ZE551ML
ZE550ML

2.4m
(ISO 100,

f/2.0)
48 x 30 x 15.7 (mm) 20g

Auto,
Manual,

Off
599,000

ASUS LolliFlash

Model name For Brightness Dimensions Weight ColorBattery Price (VNĐ)

LolliFlash Tất cả
Smartphone

13 lux Ø 31.5 x 11 (mm) 8g Tối đa 3 giờ 299,000
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ASUS LÀ 1 TRONG 2 THƯƠNG HIỆU
MTXT HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI
Nhầm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng, ASUS đã thiết kế và sản xuất hàng loạt 
sản phẩm công nghệ đa dạng từ máy tính để bàn, màn hình, card đồ họa, netbook, thiết bị 
mạng, server, smartphone và máy tính bảng. Chỉ tính riêng trong năm 2014, ASUS đạt 4.326 
giải thưởng, được ghi nhận rộng rãi là nhà cách mạng trong lĩnh vực CNTT với sáng chế Eee 
PC™. Với đội ngũ hơn 12.500 nhân viên trên toàn cầu và 3.800 kỹ sư nghiên cứu & phát 
triển, tổng doanh thu của ASUS trong năm 2013 lên đến 14 tỉ USD.

Theo thống kê gần nhất của IDC Q4/2012, ASUS đã vươn lên vị trí Top 2 về notebook tiêu dùng 
và Top 3 về doanh số tổng notebook PC, bao gồm cả phân khúc thương mại và tổ chức.

ASUS LÀ THƯƠNG HIỆU BO MẠCH CHỦ SỐ 1 THẾ GIỚI
ASUS đã bán ra 420 triệu bo mạch chủ từ 1989. Cứ 3 máy tính PC bán ra trên toàn cầu trong năm 2010 thì có 1 máy được trang bị 
bo mạch chủ ASUS. Bo mạch chủ là yếu tố quyết định chất lượng và độ tin cậy của máy tính xách tay, vì thế bạn có thể chắc rằng 
ASUS làm ra máy tính xách tay với chất lượng và độ tin cậy cao nhất.

ASUS SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ
ASUS luôn nỗ lực vươn đến sự hoàn hảo trong các sản phẩm của mình và chúng tôi liên tục đoạt các giải thưởng về chất lượng và cải tiến 
sáng tạo. Điều này đã được thể hiện qua vị trí số 1 chúng tôi đạt được về chất lượng sản phẩm và dịch vụ từ Tạp chí Wall Street Châu Á.

CÔNG NGHỆ XANH ASUS
ASUS liên tục dẫn đầu ngành trong việc phát triển công nghệ xanh, và là công ty đầu tiên trên thế giới đoạt 
Chứng nhận EU Flower Eco cho máy tính để bàn và Chứng nhận EuP cho máy tính xách tay.

Thương hiệu MTXT
đứng đầu tại Trung
và Đông Âu

Thương hiệu MTXT
tại Trung Quốc
và Đông Nam Á

Thương hiệu MTXT
tại Tây Âu

VỀ ASUSNỘI DUNG

ZenBook Series

18

G Series

20

N Series

22

Transformer Book Series
Transformer Book T300 CHI

24

K401/501

26

K/X - EeeBook Series

28

B/PU Series

30

Desktop - G20/ G11

32

M32 - K31

34

All - in - One

36

ZenFone 2/
ZenFone Selfie

38

ZenFone 2 Laser/
ZenFone Go

40

ZenPad
Z170CG - Z370CG

42

ZenPad
Z380KL - Z580CA

44

ZenPad
Z300CG

46

Phụ kiện

47 02-05Sản phẩm
07Về ASUS
08-09Giải thưởng đạt được
10-12Chất lượng máy tính ASUS
13-15Dịch vụ ASUS
16-17EXPO 2015
48-4910 Mẹo ZenUI
50-51Bảng giá
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GIẢI THƯỞNG

ASUS ĐÃ ĐẠT 4.326 GIẢI THƯỞNG
TRONG NĂM 2014
Với tinh thần không ngừng tìm kiếm sự hoàn mỹ, ASUS cam kết về chất lượng, hiệu quả và đột phá công nghệ, ASUS liên tiếp được 
công nhận và giành được 4.326 giải thưởng uy tín trên toàn thế giới trong năm 2014.
Chỉ tính riêng với ZenFone, ASUS đã giành hơn 238 giải thưởng danh giá trên toàn thế giới. Các giải thưởng này được trao bởi các 
nhà báo quốc tế và các tổ chức nổi tiếng trong ngành công nghiệp IT.

NOTEBOOK
Thương hiệu Máy tính xách tay

bán chạy nhất Việt Nam 2014

DESKTOP
Thương hiệu Máy tính để bàn Windows

được ưa chuộng nhất

Trong năm 2014, ASUS đã xuất sắc trở 
thành thương hiệu dẫn đầu trong mảng 
notebook tại Việt Nam*. Bên cạnh đó, 
ASUS Transformer Book Flip chiến thắng 
danh hiệu Laptop Xuất Sắc nhất tại Số 
Hoá Tech Awards 2014, hay Zenbook 
UX301 trở thành Best Mobile Products 
do tạp chí Xã Hội Thông Tin trao tặng.
*Theo dữ liệu GFK

TABLET
Máy tính bảng

số 1 Việt Nam 2014

Bên cạnh những thành công của mảng 
notebook, ASUS tiếp tục đạt được thành 
tích xuất sắc ở mảng máy tính bảng trong 
năm 2014*. Trong đó, ASUS Fonepad 7 
FE170CG liên tiếp nhiều tháng dẫn đầu 
doanh số bán ra tại hệ thống các cửa 
hàng, đại lý lớn trên toàn quốc.
*Theo dữ liệu IDC 2014 đối với sản lượng 
nhập vào Việt Nam

Đột phá, thiết kế & độ bền là trái tim của 
tất cả sản phẩm ASUS. ASUS đã xuất sắc 
giành được giải thưởng PCMag.com 
Readers’ Choice Award dành cho hạng 
mục Dekstop trong suốt 4 năm liền. Điều 
đó chứng tỏ rằng, ASUS chiến thắng các 
đối thủ desktop PC Windows nhờ vào các 
ưu điểm của sản phẩm. ASUS cũng có tỉ lệ 
bảo hành sản phẩm thấp nhất trong vòng 
12 tháng, điều này minh chứng cho chất 
lượng và độ tin cậy trong thiết bị ASUS.
*Dẫn nguồn từ www.pgmag.com. © 2015 
Ziff Davis, Inc.  All Rights Reserved.

Giải thưởng Đột Phá Công Nghệ tại CES 2015

ASUS chiến thắng 7 giải thưởng Đột Phá Công Nghệ CES 
Innovations Awards cho các sản phẩm mới có thiết kế và cải tiến 
kỹ thuật nổi bật. Và giành các giải thưởng cao nhất trong hạng 
mục Phần Cứng và Linh Kiện Máy Tính.

Giải thưởng Thiết Kế 
sản phẩm tại Red Dot 
Design Awards 2014

ASUS ZenFone chiến thắng hạng mục Thiết kế sản phẩm dành 
cho Điện thoại di động, vượt qua hơn 4.800 ứng cử viên đến 
từ các công ty ở 53 quốc gia, nhờ vẻ đẹp thiết kế, chức năng 
sáng tạo, hiệu năng mạnh mẽ & những giá trị cảm xúc.

- Điện thoại thông minh: ASUS ZenFone 5
- Máy tính bảng: ASUS Fonepad 7 (FE170CG)
- Máy tính xách tay: ASUS Zenbook (UX301).

Best Mobile Products 2014

“Smartphone 5 inch giá mềm của ASUS tiếp tục là hiện tượng 
trên thị trường điện thoại trong nước khi giữ vững vị trí dẫn 
đầu trong bảng xếp hạng tháng 9 này”.

ASUS Zenfone 5 – Smartphone 
bán tốt nhất tháng 8 & 9/2014

Giải thưởng iF Design Năm 2015ASUS Transformer Book Flip
Laptop Xuất Sắc nhất tại Số Hóa Tech 
Awards 2014

ASUS chiến thắng vang dội với 10 giải thưởng tại iF Design Awards. 
Được lựa chọn từ hơn 4000 ứng viên đến từ 53 quốc gia để 
tôn vinh những thành tựu to lớn của ASUS về mặt thiết kế.

Với thiết kế và hiệu suất vượt trội, Transformer Book Flip nhận 
được bình chọn cao nhất từ độc giả và sự đánh giá cao từ giới 
chuyên môn, được vinh danh là Laptop Xuất Sắc nhất năm 2014.

ASUS chiếm lĩnh hệ thống giải thưởng tại Computex 2014 với 
tổng số 22 giải thưởng. Trong đó, có giải Computex Best 
Choice Award và các giải thưởng Thiết kế Sáng tạo.

Giải thưởng tại Computex 2014Laptop gia đình tốt nhất do độc giả PCMag 2014 
bình chọn

“Đây là lần thứ ba liên tiếp ASUS nhận được giải thưởng này 
và nó rất xứng đáng: nếu bạn muốn sở hữu một chiếc laptop 
Windows, ASUS là sự lựa chọn hàng đầu”.

“Thiết kế trẻ trung, hiện đại, cấu hình mạnh mẽ nhưng giá cả 
phải chăng, ZenFone 5 cùng với hai sản phẩm cùng thế hệ là 
ZenFone 4 và ZenFone 6 đã tạo ra một “cơn bão” trong 
phân khúc smartphone giá rẻ, được người tiêu dùng Việt 
Nam tìm mua rất nhiệt tình”.

ASUS Zenfone lọt “Top 100 sản phẩm 
và dịch vụ được tin & dùng năm 2014”

“Zenfone 5 xứng đáng là sản phẩm tốt nhất năm 2014. 
Zenfone 5 mang đến một luồng gió mới ở phân khúc 
smartphone giá rẻ. Nó cũng là một trong những chiếc 
smartphone bán chạy nhất trong năm qua”.

ASUS Zenfone 5 - smartphone
tốt nhất 2014 tại Việt Nam
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Hãy cùng theo dõi các quy trình thử nghiệm đã làm nên độ tin cậy hàng đầu của các máy tính 
ASUS trên thị trường. Không thể liệt kê đầy đủ tất cả các quy trình phức tạp mà đội ngũ kỹ sư đã 
thực hiện trên thực tế. Đây chỉ là một vài thử nghiệm tiêu biểu để tham khảo.

Thử nghiệm bàn phím
Yên tâm thao tác trên máy bởi bàn phím đã được kiểm tra độ bền với các robot đặc biệt kiểm tra trên từng phím bấm để đảm bảo 
độ nhạy, độ bền và tuổi thọ phím với các thao tác mạnh khác nhau.

Thử nghiệm
độ bào mòn
Thử nghiệm sự bào mòn của 
bề mặt do ma sát cho thấy 
màu sắc và chất liệu bề mặt 
vẫn giữ nguyên trạng thái 
ban đầu dù sử dụng qua thời 
gian dài.

Thử nghiệm
độ ồn
Kiểm tra chất lượng âm thanh 
khi hệ thống tản nhiệt hoạt 
động ồn ào, trong kho bãi hay 
nguồn điện chập chờn để giảm 
thiểu tiếng ồn và tạo nên một 
chiếc notebook êm ái.

Thử nghiệm
áp lực
Màn hình cao cấp phải đảm 
bảo  không hư hỏng hay biến 
dạng khi đặt trong không gian 
chật hẹp và các va chạm nhất 
định. Kiểm nghiệm áp lực vào 
màn hình đảm bảo máy tính 
ASUS được trang bị màn hình 
tốt nhất.

Thử nghiệm
bản lề
Các khớp nối nắp máy là điểm 
yếu trên notebook. Máy tính 
ASUS được trang bị các khớp 
nối độ bền cao có khả năng 
chịu đựng thử với hàng ngàn 
lần đóng mở, đảm bảo sự 
chắc chắn trong suốt vòng đời 
sản phẩm.

Thử nghiệm độ rung
Khi di chuyển trên những con đường gồ ghề, một số máy tính có thể bắt đầu trở nên lỏng lẻo. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra 
với máy tính ASUS. Quy trình kiểm tra độ rung khắc nghiệt đảm bảo rằng những thành phần bên trong luôn được giữ cố định và 
năng suất hoạt động được duy trì ổn định cả khi việc rung lắc đang xảy ra.

Thử nghiệm
chịu sốc
Mô phỏng những sự cố có thể 
gặp phải trong quá trình vận 
chuyển để kiểm tra độ chịu sốc 
máy tính. Đảm bảo cho máy 
tính luôn vận hành mà không 
gặp bất kì sự cố nào liên quan 
đến hiệu suất vận hành.

Thử nghiệm
chịu cong
Quy trình kiểm tra độ chịu cong 
kiểm định khả năng cứng cáp, 
bền chắc của thiết bị. Thử nghiệm 
này vẫn đảm bảo máy tính có thể 
chịu được những tác động làm 
cong nhằm tạo được sự linh động 
mà bạn muốn.

Thử nghiệm
tăng tốc
Quy trình kiểm tra tăng tốc 
thử nghiệm di chuyển tốc độ 
cao máy tính trong suốt vòng 
đời sản phẩm để tìm ra những 
trục trặc thường gặp, cùng với 
việc phân tích kỹ lưỡng 
nguyên nhân.

Thử nghiệm
cổng kết nối
Quy trình kiểm tra các khớp/ ổ 
cắm/ cổng kết nối đảm bảo việc 
kết nối luôn ổn định cũng như chất 
lượng khi được chuyển đổi giữa 
các loại dây cáp với chất lượng 
khác nhau mà không ảnh hưởng 
đến chất lượng truyền dẫn.

Thử nghiệm
nhiệt độ
Quy trình kiểm tra nhiệt độ 
đảm bảo máy tính chịu được 
những điều kiện hoạt động 
khác nhau, từ nhiệt độ thấp 
đến cao, bao gồm cả độ ẩm. 
Trong bất cứ điều kiện nào, 
máy tính ASUS đều có thể 
chịu được.

Thử nghiệm
độ rơi
Kiểm định độ chịu rơi chứng minh 
khả năng chống va đập, rơi rớt của 
máy tính. Máy tính ASUS được 
chứng nhận chịu được rơi rớt mà 
không ảnh hưởng đến những 
thành phần bên trong máy, vượt 
xa những tiêu chuẩn công nghiệp 
thông thường.

CHẤT LƯỢNG MÁY TÍNH ASUS

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NOTEBOOK CAO NHẤT.
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM NGHIÊM NGẶT
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•  Bảo hành quốc tế tại 58 quốc gia trên toàn thế giới (áp dụng cho notebook)
•  2 năm bảo hành quốc tế cho Notebook
•  2 năm bảo hành trong nước cho Desktop PC & All-In-One
•  1 năm bảo hành trong nước cho máy tính bảng & smartphone

VIỆT NAM ASUS HOTLINE

NƯỚC KHÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH

1900 5555 81
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ASUS

Gia hạn chế độ
Bảo Hành trong nước

Năm thứ 3 cho notebook
(Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi mua sản phẩm)

1.000.000 VND

Hãng Chi phí Chi phí phải trả nếu LCD 
bị hư sau 1 năm sử dụng

Chi phí phải trả nếu MB
bị hư sau 1 năm sử dụng

Chi phí phải trả nếu Memory
bị hư sau 1 năm sử dụng

Chi phí phải trả nếu HDD
bị hư sau 1 năm sử dụng

Hãng A Chi phí thay thế linh kiện
(bao gồm nhân công)

VND 3.100.000
(USD $150)

VND 3.100.000 - 5.200.000
(USD $150 - $250)

DDR2 - 2GB
VND 825.000 (USD $40)

320GB: VND 1.650.000 (USD $80)
500GB: VND 2.200.000 (USD $110)

Hãng H Chi phí thay thế linh kiện
(bao gồm nhân công)

VND 2.200.000 - 3.800.000
(USD $110 - $180)

VND 3.800.000 - 5.200.000
(USD $180 - $250)

DDR2 - 2GB
VND 1.030.000 (USD $50)

320GB: VND 1.238.000 (USD $60)
500GB: VND 1.650.000 (USD $80)

Hãng D Chi phí thay thế linh kiện
(bao gồm nhân công)

VND 2.200.000 - 3.800.000
(USD $110 - $180)

VND 3.100.000 - 4.750.000
(USD $150 - $230)

DDR2 - 2GB
VND 825.000 (USD $40)

320GB: VND 1.450.000 (USD $70)
500GB: VND 1.650.000 (USD $80)

Bảng so sánh chi phí sửa chữa (Trường hợp hết hạn bảo hành)

Dịch Vụ Bảo Hành từ ASUS
BẢO HÀNH

Máy tính xách tay ASUS đã được thử thách trong điều kiện khắc nghiệt nhất ở những địa điểm hiểm trở. Những hoạt động thử nghiệm 
khó tin này đã trở thành huyền thoại, thể hiện tinh thần ASUS luôn theo đuổi tìm kiếm những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi.

Ngoài không gian
Máy tính xách tay ASUS hoàn toàn không gặp bất cứ sai sót nào suốt 600 ngày trong không gian
Hai máy tính xách tay ASUS đã được chọn bởi R&K để trang bị cho các phi hành gia. Phi hành gia 
người Nga Sergei Avdeev chia sẻ: “Máy ASUS không hề bị nóng. Chỉ có máy tính với giải pháp tản nhiệt 
tốt nhất có thể tồn tại được dài lâu ngoài không gian, máy hoạt động cả ngày mà không gặp vấn đề gì.”

Trên bầu trời
Máy tính xách tay ASUS hỗ trợ Đơn Vị Cứu Trợ bằng Trực Thăng NRMA trong việc cứu người
Đơn vị cứu trợ y tế bằng trực thăng NRMA CareFlight sử dụng máy tính xách tay ASUS trong nhiều 
hoạt động của họ. “Tất cả phi công của chúng tôi đã rất ấn tượng với những máy tính xách tay ASUS 
và kinh ngạc với sự bền bỉ của chúng.” - Mark Lees, Giám đốc Quan hệ cộng đồng CareFlight phát biểu.

Ở tận cùng trái đất
Chinh phục Antarctica
Tháng 12/2003, hai nhà leo núi lừng danh Shi Wang và Jian Liu chinh phục ngọn núi cao nhất Nam Cực 
- Mount Vinson. Mỗi người mang theo một chiếc ASUS S200N. Wang cho biết, “Thật tuyệt khi có một 
chiếc máy tính xách tay với độ tin cậy cao khi sử dụng mà không xảy ra bất cứ lỗi nhỏ nào.”

Trên đường đua
Hoàn toàn không gặp bất cứ lỗi nào trong suốt chặng đường đua trên địa hình hiểm trở
Máy tính xách tay ASUS đã được chọn trên đường đua PATAGONIA 2000 qua những sa mạc nóng bỏng 
và những đỉnh núi phủ tuyết. Aviv Shweky - nhân viên tổ chức cuộc đua cho biết, “Máy tính xách tay ASUS 
đã xuất sắc vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt của cuộc đua mà không gặp bất cứ lỗi nào.”

Đỉnh núi Everest
Máy tính xách tay ASUS là chiếc máy đầu tiên lên đến đỉnh núi Everest
Những điều kiện khắc nghiệt trên đỉnh núi cao nhất thế giới có thể là “nỗi sợ” với những chiếc máy 
tính xách tay nhưng lại không hề có ảnh hưởng tiêu cực đến các máy ASUS U5/S6, W7 và U1 khi được 
chọn để đồng hành cùng một nhóm nhà leo núi trong một chuyến du hành đến đỉnh Everest.

Thách thức sa mạc
Vững vàng trước sự khắc nghiệt của hồ muối La Bố Bặc
Hành trình tìm kiếm những điều không tưởng vẫn được tiếp tục với cuộc chinh phục hồ muối La Bố 
Bặc (Trung Quốc) của đội thám hiểm ASUS cùng với sự đồng hành của chiếc máy tính Zenbook. Nằm 
trong sa mạc Kumtag, nơi đây có nhiệt độ lên cực cao vào ban ngày trong khi đó lại lạnh cóng vào 
ban đêm, hầu như không có độ ẩm và hết sức nguy hiểm bởi những cơn lốc gió bất ngờ.

và lịch sử sẽ tiếp tục...

CHẤT LƯỢNG MÁY TÍNH ASUS

Những dấu ấn trong lịch sử
MÁY TÍNH XÁCH TAY ASUS

TP.HCM • Lầu 8, tòa nhà Qunimex, 28 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3
    Tel: 08 39 304 667
 • 72/6A Trần Quốc Toản, P.6, Q.3 - Tel: 08 38 203 911
 • 175 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1
    Tel: 08 39 256 714

HÀ NỘI • Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292, Phố Tây Sơn,
    P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội.
    Tel: 04 35 379 274
 • Số 9 Trung Liệt, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội
    Tel: 04 73 000 911
 • Số 9, Ngõ 117 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội
    Tel: 04 35 381 911

HẢI PHÒNG • Số 7 lô 2A, Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
    Tel: 03 13 722 950 - 03 13 722 951 - 03 13 722 952

VINH • Số 171 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An - Tel: 03 83 833 933

NHA TRANG • Số 58 Quang Trung, TP.Nha Trang
   Tel: 05 83 822 155

ĐÀ NẴNG • 111 Hoàng Hoa Thám, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng
    Tel: 05 11 352 22 77 - 05 11 352 22 66 - 05 11 352 22 44

CẦN THƠ • 34 Lý Tự Trọng. Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
    Tel: 07 103 735 136

THÁI NGUYÊN • 666 - 668, Tổ 11 Lương Ngọc Quyến, P. Đồng Quang,
   Tỉnh Thái Nguyên

Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, 08:00 - 17:30
RCVN_PUR@asus.vn         www.asus.com/vn         www.facebook.com/asus.vn
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Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



NGAY TẠI NHÀ CỦA ASUS!

5 bước đơn giản để sử dụng dịch vụ
Giao & Nhận từ ASUS

1900 5555 81

(1) Dịch vụ giao nhận chỉ áp dụng cho các Notebook, Tablet và Smartphone của ASUS.
(2) Dịch vụ giao nhận cho các sản phẩm bị lỗi còn thời hạn bảo hành sẽ được miễn phí hoàn toàn.
(3) Các sản phẩm đã quá hạn bảo hành, bị lỗi do người dùng sẽ không được sử dụng dịch vụ giao nhận này, người sử dụng hoặc 
đại lý phải tự tay mang đến trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.
(4) Dịch vụ giao nhận từ ASUS được áp dụng giành cho tất cả các vùng miền trong Việt Nam.

Điều khoản sử dụng dịch vụ:

Gọi / Email để
yêu cầu dịch vụ

Tel: 1900 5555 81
RCVN_PUR@asus.com
(Thứ 2 - Thứ 6, 08:00 - 17:00)

Bước 1

Trả lời email cho
dịch vụ và xác nhận

thông tin chi tiết

Bước 2

In giấy xác nhận
từ email

Bước 3

Đính kèm giấy
xác nhận lên thùng

chứa Notebook,
Tablet và 

Smartphone

Bước 4

Đợi nhân viên
chuyển phát

đến nhận máy

Bước 5

Họ tên đầy đủ
của khách hàng

Bước 1

Địa chỉ liên lạc
cá nhân, số điện thoại

và địa chỉ email

Bước 2

Địa chỉ nhận 
máy

Bước 3

Số series của máy

Bước 4

Triệu chứng của 
máy

Bước 5

DỊCH VỤ GIAO & NHẬN

Hiện tại, ASUS cung cấp một giải pháp độc đáo cho bạn! Bên cạnh gói bảo hành 2 năm quốc tế,
ASUS còn cung cấp dịch vụ giao nhận tận nhà cho người dùng và đại lý bán hàng.
Dịch vụ giao nhận cho phép người dùng yêu cầu dịch vụ đến tận nhà hoặc bạn có thể gửi chiếc máy tính bảng của mình tới đại lý 
bán hàng gần nhất. Trong khi đó, với đại lý, chỉ cần một cuộc gọi hay email sẽ có ngay một nhân viên đến tận cửa hàng để tiết kiệm 
thời gian và nhân lực cho bạn. Về thời gian giao nhận, chúng tôi có thể cung cấp sớm nhất là trong 1 ngày và trễ nhất là 4 ngày để 
đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bạn vẫn đang phải tìm kiếm trung tâm dịch vụ bảo hành gần nhất?
Hay bạn quá bận rộn để gửi máy tính bảng của mình đến trung tâm 
dịch vụ bảo hành?

Làm sao để sử dụng dịch vụ giao nhận?

Thông tin cần thiết khi yêu cầu dịch vụ giao nhận

MY ASUS

DỊCH VỤ GIAO & NHẬN
DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7

MyASUS

Với ứng dụng MyASUS, bạn sẽ nhanh chóng có được thông tin 
mong muốn vào bất kì thời điểm nào, với dịch vụ khách hàng 
trực tiếp cho phép kiểm tra quy trình chăm sóc máy thông qua 
kết nối với Trung tâm bảo hành ASUS bằng Hotline hoặc phần 
mềm chat tích hợp, nhận các tin tức cập nhật mới nhất từ ASUS, 
tìm kiếm trung tâm bảo hành & các cửa hàng gần nhất, cũng 
như đăng ký kích hoạt sản phẩm một cách nhanh nhất.

Online Chat
Chat trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm Trung tâm bảo hành
Tìm kiếm nhanh chóng

Kiểm tra quy trình chăm sóc máy
Kiểm tra tình trạng

Đăng ký ngay lập tức
Đăng ký mã sản phẩm ngay lập tức bằng cách 
quét mã vạch

1
2
3
4

GIAO HÀNG
MIỄN PHÍ SIÊU NHANH

TRONG VÒNG 1 NGÀY*

Đối với TP. HCM  |  1.5 ngày - Đối với Hà Nội

store.asus.com/vn

TRUY CẬP ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TẠI
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SỰ KIỆN ASUS

XIN CẢM ƠN & HẸN GẶP LẠI!

26 NĂM - HÀNH TRÌNH VƯỢT MONG ĐỢI
EXPO 2015

Triển lãm công nghệ ASUS Expo 2015 tại TP. Hồ Chí Minh (19 & 20/09) và Hà Nội (17 & 18/10) vừa qua “nóng” hừng hực với những 
dấu ấn kỷ lục về công nghệ, sôi động với những khu vực trải nghiệm & trò chơi, kịch tính với những màn đấu game và hấp dẫn với 
những cuộc thi cùng hàng ngàn quà tặng giá trị trao tay người tham dự. Đây cũng là sự kiện ghi nhận những con số kỉ lục:

• Hơn 50,000 lượt khách tham quan và trải nghiệm.

• Hơn 400 siêu phẩm công nghệ trình diễn trong không gian 3,400m2  
 được sắp xếp như một viện bảo tàng điểm lại những kỷ lục từ ASUS, 
 các sáng tạo công nghệ xuất sắc làm nên thành công của thương hiệu  
 thần mã.

• Hàng ngàn giải thưởng lớn hấp dẫn trong chương trình rút thăm &  
 khuyến mãi với tổng trị giá lên đến 4 tỉ đồng cho khách hàng & khách  
 tham quan triển lãm.

Viện bảo tàng công nghệ ASUS xây dựng 
trên khuôn viên rộng lớn của nhà thi đấu 

Phú Thọ & cung thể thao Quần Ngựa

Hàng nghìn bạn trẻ hào hứng xếp hàng 
từ sớm để vào tham quan, trải nghiệm

ASUS & Intel ra mắt loạt siêu phẩm mới

Tôn vinh những tài năng nghệ thuật Bất ngờ với sinh nhật tháng 9 & 10
dành cho Zen Fan

Chương trình rút thăm may mắn và 
khuyến mãi mua hàng với tổng giá trị 

giải thưởng hơn 4 tỉ đồng

Vinh danh những đội xuất sắc nhất Say đắm trong các ca khúc của quán 
quân X-Factor 2014 Giang Hồng Ngọc

Cuồng nhiệt cùng những hit mới nhất 
của Noo Phước Thịnh

Sôi động màn flashmob mở màn của tập 
thể nhân viên ASUS

Hào hứng trải nghiệm sản phẩm mới. Hết mình trong các game sôi động tại 
từng khu vực trải nghiệm.

16 www.asus.com/vn ASUS PRODUCT GUIDE  |  17



Windows 10. Do great things. ASUS ZENBOOK SERIES
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.

TUYỆT TÁC CỦA CÔNG NGHỆ

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Color Connection Warranty Price(VNĐ)

UX501VW-
FI084T

Intel® Core™ i7-
6700HQ processor

Intel® Core™ i7-
6500U processor

Windows 10 Home

15.6” UHD
WV LED,

chống chói

Intel® HD Graphics
5500 

16GB

4GB

4GB+4GB
(trên main) 256GB SSD

1TB 5400
+128GB SSD

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

31,990,000

28,990,000UX303UB-
R4022T

13.3" FHD
WV 300nits

LED
Intel® Core™ i5-

6200U processor
128GB SSD 19,990,000UX303UA-

R4039T

Intel® Core™ i5-
5200U processor

8GB
(trên main) 256GB SSD 23,490,000UX305LA-

FC004T/ FC006T

NVIDIA® Geforce®

GTX 960M

NVIDIA® Geforce®

GT 940M

Ultra Slim SonicMaster ICEPower®  Trang bị
đèn bàn phím

USB 3.0Màn hình 4K
siêu phân giải

Instant On

Nghệ thuật của
sức mạnh

ZenBook Pro UX501 sử dụng các 
công nghệ chế tác tinh xảo nhất 

tạo nên một siêu phẩm với vẻ đẹp 
và sự mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Màn hình 4K
siêu sắc nét & rực rỡ

Độ phân giải ấn tượng 3840 x 2160 pixel 
– gấp 4 lần Full HD, màn hình 4K trên 
ZenBook Pro UX501 khiến bạn không 

thể rời mắt nhìn.

Hiệu năng
chuyên nghiệp

Với vi xử lý Intel® Core™ i7 cùng 
card đồ họa NVIDIA® Geforce®

GTX 960M, ZenBook Pro cung cấp 
hiệu năng ngang tầm với các máy 

tính để bàn mạnh mẽ nhất. 

Cho nhân viên văn phòng | Người dùng di động | Doanh nhân15.6”
Sức mạnh từ bộ vi xử lý Intel® Core M3-6Y30 và Intel® Core i5 thế hệ thứ 6 đem đến cho ASUS 
ZENBOOK™ UX305 khả năng tản nhiệt không cần quạt, thời lượng pin lên đến 11 tiếng và hiệu năng 
vượt ngoài mong đợi.

Vi xử lý thế hệ mới

ASUS ZENBOOK™ UX305 được chế tác hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối tạo nên sức mạnh tối đa 
và độ bền hoàn hảo, nhưng vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng đến không ngờ (12.3mm).

Ultrabook 13.3” mỏng nhất thế giới

ASUS ZENBOOK™ UX305 là Ultrabook 13.3” nhẹ nhất đến từ ASUS, với trọng lượng 
chỉ 1.2kg. ZENBOOK™ UX305 xứng đáng là một người bạn đồng hành có thể theo bạn 
trên mọi nẻo đường.

Vỏ nhôm nguyên khối siêu nhẹ

UX305

Thiết kế mỏng nhẹ với thân máy hoạ tiết vân tròn đồng tâm mang tính biểu tượng 
của ASUS và hướng đến ý nghĩa Zen (Thiền). ZenBook UX303 có mặt với các phiên 
bản thời thượng: Nâu khói sang trọng, lịch lãm; Vàng Hồng (Rose Gold & Icicle Gold) 
nữ tính & duyên dáng.

Phiên bản màu thời thượng

ASUS ZENBOOK™ UX303 trang bị bộ Intel® Core™ processor thế hệ 6 (tối đa i7), ổ SSD truy xuất dữ liệu cực 
nhanh và card đồ họa mới nhất để xử lí đồ họa tuyệt vời, đáp ứng mọi yêu cầu giải trí của bạn. Ngoài ra UX303 
còn trang bị pin Li-Polymer cho số lần sạc gấp 3 lần so với pin Li-ion.

Hiệu suất mạnh mẽ cho công việc lẫn giải trí

Với màn hình Full HD (1920x1080), Zenbook mới cho hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết, góc nhìn 
rộng đến 170°.

Màn hình Full HD sắc nét và góc nhìn rộng 170°

UX303



Windows 10. Do great things. ASUS GAMING SERIES
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.

ASUS G series nổi tiếng với việc sử dụng các dòng vi xử lý và công nghệ đồ họa tối tân nhất. Intel® Core ™i7 processor thế hệ thứ 6 
kết hợp đồ họa rời đỉnh cao. Với sức mạnh thượng hạng như vậy, G series đem lại trải nghiệm chơi game mà không một notebook 
nào sánh được. Bạn có thể đẩy độ phân giải lên mức tối đa mà không cần phải băn khoăn về hiệu năng đồ họa. Bạn sẽ choáng ngợp 
bởi tỉ lệ tái tạo khung hình ấn tượng - không còn giật, lag để luôn giữ được nhịp độ sôi động trong từng trận. Siêu mát, siêu êm ái và 
siêu nhanh - ASUS G series là chiếc notebook chơi game mà bạn chưa bao giờ tìm thấy ở bất kì đâu.

Trong khi notebook chơi game chỉ coi âm thanh như một yếu tố phụ, ASUS G series xem âm thanh 
là một phần vô cùng quan trọng. Công nghệ ASUS SonicMaster và ROG AudioWizard độc quyền, 
thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư âm thanh thiện nghệ đem lại tính cân bằng tuyệt vời giữa phần cứng và 
phần mềm để hướng tới chất lượng âm thanh tốt nhất trên notebook.

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage ODD Connection Warranty Price(VNĐ)

G752VY-
GB244T

Intel® Core™ i7-6820HK
processor

Intel® Core™ i7-4720HQ
processor

Intel® Core™ i5-4200H
processor

Intel® Core™ i7-6700HQ
processor

Windows 10 Home

FreeDOS

Windows 8.1

17.3” UHD WV
chống chói,

400nits
LED Backlit

15.6”
Full HD WV
chống chói,

đèn nèn LED

15.6” FHD
chống chói

đèn nèn LED

32GB

16GB

1TB 7200rpm+
512GB PCIE

G3x4

HDD 1TB
7200rpm +
128GB SSD

HDD 1TB
7200rpm +
128GB SSD

HDD 1TB
7200rpm

USB 3.0
Bluetooth 4.0
Killer Wi-Fi ac

74,990,000

32,990,000

28,550,000

20,390,000

G501JW-
CN217H

G551JW-
CN198D

HDD 1TB
5400rpm +
128GB SSD

Blu-ray

Super
Multi-dual

DVD

G551JX-
CN189D

27,990,000GL552VW-
CN058D

NVIDIA® Geforce®

GTX 960M

NVIDIA® Geforce®

GTX 960M

NVIDIA® Geforce®

GTX 950M

NVIDIA® Geforce®

GTX 980M

8GB

SIÊU SẮC NÉT, MẠNH VÔ ĐỊCH

Sức mạnh thống trị
thế giới game

Hiệu năng ấn tượng từ
Intel® Core™ i7 processor

thế hệ thứ 6 và RAM 32GB.

Trang bị sẵn sàng
cho mọi trận chiến

Chơi game đầy phong cách và mượt mà
với bàn phím chuyên biệt có đèn nền

hiệu chỉnh & thiết kế đỏ - đen mạnh mẽ.

Màn hình 4K
siêu sắc nét & say đắm

Sắc nét, ấn tượng & say đắm trong
từng trận game trên màn hình 4K

có trang bị lớp phủ chống chói.

Sức Mạnh Vượt Bậc

ROG: Giải Pháp Toàn Diện Về Âm Thanh

Một cỗ máy mạnh mẽ phải đi kèm với chế độ làm mát ưu việt. Sử dụng 
hệ thống quạt tản nhiệt kép phía sau để đẩy nhanh nhiệt lượng từ lõi xử 
lý giúp đảm bảo sự ổn định và bền bỉ cho cỗ máy. Ngoài việc giảm nhiệt 
độ nhanh, thiết kế tản nhiệt cũng góp phần tăng sự thoải mái của bạn vì 
hơi nóng sẽ tản ra ở phía sau lưng của notebook, không phải ra hai bên, 
phía dưới hoặc từ đằng trước thường gây khó chịu cho người dùng.

Công Nghệ Làm Mát Đột Phá & Mạnh Mẽ

Hiệu năng kết nối mạng không dây là yếu tố quan trọng với những game online, do đó G series sử dụng giải pháp kết nối wireless tốt 
nhất có thể Killer™ Wireless-N 1202. Với thiết kế MMO băng tần kép, dải sóng kép (nhiều cổng thu và xuất), G series mang lại tốc độ ổn 
định lên tới 300Mbit/s trên cả 2 dải tần 2.4GHz và 5GHz. Cùng với công nghệ Bluetooth, Wi-Fi Direct™ tích hợp sẵn để phục vụ kết nối 
trực tiếp (peer-to-peer) và công nghệ Advanced Stream Detect™ thông minh tự động ưu tiên băng thông cho game, giúp bạn vượt lên 
dẫn đầu trong mọi cuộc chơi với G series.

Wi-Fi Cực Mạnh, Chơi Game Cực Đã

Cho game thủ15.6” 17.3”

USB 3.0Port HDMIInstant OnBacklit
keyboard

Audio WizardMAXXaudioSonicMasterDual ThermalMàn hình 4K
siêu phân giải



Windows 10. Do great things. SERIES GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN

KHUẤY ĐỘNG CẢM XÚC

Công nghệ âm thanh SonicMaster với
hệ thống loa tứ âm thanh vòm array

Vỏ nhôm sang trọng và
kiểu dáng hiện đại

Hiệu năng cao nhất
cho mọi cuộc game

Công nghệ âm thanh ASUS SonicMaster, đồng phát triển bởi ICEpower®, 
mang đến cho bạn âm thanh trung thực nhất. N Series mới là dòng máy đầu tiên 
được trang bị hệ thống loa tứ nổi bật. Công nghệ này mang đến cho bạn một 
dải âm rộng rãi và sống động như trải nghiệm âm thanh điện ảnh. 

Màn hình Full HD với góc nhìn rộng
N Series mới trang bị màn hình IPS cực kì sắc nét tăng cường độ phân giải hình ảnh, độ sáng và sự tương phản. 
Với độ phân giải Full HD, màn hình tuyệt đẹp này cho màu sắc chính xác và trung thực, cùng với góc hiển thị 
lên đến 178° để bạn có thể chia sẻ hình ảnh với cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 

Chất lượng âm thanh
điện ảnh

Dàn âm thanh loa tứ áp dụng công 
nghệ  SonicMaster cao cấp hợp tác 

thiết kế với ICEPower®.

Hiển thị rực rỡ

Cực kỳ sắc nét với màn hình 
Full HD IPS cho góc nhìn 

rộng 178° 

Tốc độ tuyệt đỉnh

Vi xử lý Intel® Core™ i7 processor thế 
hệ mới nhất và card đồ họa NVIDIA® 
đỉnh cao cho mọi trải nghiệm game.

Vận hành cực mát với thiết kế tản nhiệt kép
Đừng lo lắng về nhiệt độ máy, N Series mới nổi bật với hệ thống làm mát mạnh mẽ: 
2 quạt, hệ thống thông hơi và tản nhiệt kép, luôn giữ cho máy ở nhiệt độ thấp, ngay cả 
khi thực hiện những tác vụ nặng nhất nhằm đảm bảo độ bền của máy.

Những vật liệu được lựa chọn cho N series mới tạo nên vẻ đẹp ấn 
tượng và độ bền cao cho sản phẩm, với chất liệu nhôm họa tiết 
vân xước cao cấp và logo phát sáng. Những đường lưới gợn sóng 
dưới loa mang đến thiết kế đầy nghệ thuật đồng thời nâng cao 
chất lượng âm thanh cho chiếc máy. Hãy cảm nhận những cung 
bậc âm thanh sâu lắng và tinh tế hơn.

Vi xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 mạnh mẽ cho khả năng 
đa tác vụ mượt mà, giúp tăng tốc mọi công việc bạn cần. Về 
đồ họa, N Series được trang bị card đồ họa rời NVIDIA® 
GeForce® chuyên dụng cho chơi game hay giải trí nghe 
nhìn để thưởng thức phim ảnh hoàn hảo và chinh phục các 
tựa game mạnh AAA hỗ trợ DirectX® 11.

Intel® Core™ i7-4720HQ
Processor

Intel® Core™ i5-4200H
Processor

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage ODD Connection Warranty Price(VNĐ)

N551JX-
CN191D

FreeDOS

Windows 8.1

15.6” FHD WV
chống chói,

đèn nèn LED

15.6” HD
chống chói,

đèn nèn LED

8GB

4GB

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

25,990,000

18,990,000

17,990,000

16,990,000

N551JQ-
CN004D

N551JQ-
CN012D

1TB
7200rpm

HDD 1TB
7200rpm

+ 128GB SSD

DVD - RW

N551JB-
XO014D

NVIDIA® Geforce®

GTX 950M

NVIDIA® Geforce®

845M

NVIDIA® Geforce®

GT 940M

Cho giải trí tại gia | di động15.6”

SonicMaster Instant On USB 3.0 ICEPower® Wide Views Quad-Speaker Array

ASUS NEW N Series

22 www.asus.com/vn ASUS PRODUCT GUIDE  |  23
Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



ASUS TRANSFORMER BOOK SERIES

LAPTOP VỚI MÀN HÌNH CẢM ỨNG XOAY 360º

Thiết kế xoay 360º
mọi lúc mọi nơi

Dù đang ở đâu hay đang làm gì, 
màn hình của ASUS Transformer 
Book Flip đều có thể xoay đến vị 

trí hoàn hảo nhất để sử dụng 
tiện lợi và trực quan

Đáp ứng hoàn hảo nhu cầu
nhờ hiệu năng cao cấp

Intel® Core™ processor thế hệ thứ 6 và card 
đồ họa đỉnh cao giúp cải thiện hiệu năng, 

cho trải nghiệm mượt mà và ấn tượng nhất.

Màn hình lớn thuận tiện
cho công việc và giải trí
Kích thước màn hình lên đến 15.6” cùng 

độ phân giải Full HD kết hợp với 
Windows 10 khiến ASUS Transformer 

Book Flip rất phù hợp cho làm việc cũng 
như chạy các ứng dụng giải trí

Cho sinh viên | Nhân viên | Người dùng chuyên nghiệp | Doanh nhân11.6” 12.5” 15.6”

Windows 10. Do great things.

SonicMaster Touch Screen USB 3.0Màn hình xoay 360º Instant On

Tiện lợi hơn, sáng tạo hơn
Tại ASUS chúng tôi luôn đặt con người lên hàng đầu. Chúng tôi 
thấu hiểu cách mọi người suy nghĩ, cảm nhận và làm việc, rồi 
chuyển tinh thần đó vào trong thiết kế để tạo ra những trải 
nghiệm tuyệt vời. ASUS Transformer Book Flip là sản phẩm 
hướng đến sự tiện lợi tối ưu khi màn hình có thể xoay mọi góc 
từ 0° đến 360°, giúp thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn.

Laptop mạnh mẽ
Hiệu năng và khả năng đa tác vụ tuyệt vời nhờ vi xử lý mạnh mẽ, tiết kiệm điện 
Intel® Core™ i5 processor kết hợp cùng card đồ họa rời. Ở chế độ laptop sử dụng 
Windows 10 Home, bạn sẽ làm việc hiệu quả ngay cả khi phải di chuyển liên tục.

Chế độ chia sẻ 
Chỉ bằng thao tác xoay màn hình 270°, bạn có thể dễ dàng chia sẻ nội dung công 
việc một cách linh hoạt và chuyên nghiệp nhất với đối tác, hoặc cùng xem một 
trang web thú vị với bạn bè, người thân.

Chế độ giải trí
Thế giới ngập tràn những âm thanh và hình ảnh sống động, hãy cùng tận hưởng 
công nghệ ASUS SonicMaster giúp bạn đắm chìm vào những giai điệu mượt mà và 
chi tiết từ những bài hát, thước phim, giọng ca và trò chơi.

Tablet mượt mà
Màn hình cảm ứng đa điểm trên ASUS Transformer Book Flip kết hợp cùng hệ điều 
hành Windows 10 Home một lần nữa chứng minh điều đó. Hãy tận hưởng chiếc 
tablet màn hình 15.6” thực thụ với công nghệ cảm ứng siêu nhạy và chính xác.

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Color Connection Warranty Price(VNĐ)

TP501UB-
DN033T

Intel® Core™ i5-
6200U processor

Intel® Core™ i5-
5200U processor

Windows 10 Home

Windows 10 Home

FreeDOS

Windows 8.1 64 bit

15.6” FHD
cảm ứng LED

15.6” FHD
cảm ứng LED

15.6” HD
cảm ứng LED

11.6” HD WV
cảm ứng Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics
520

4GB

8GB

1TB 5400
+ 24G

500GB 5400

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

15,990,000

14,990,000TP500LB-
CJ020H

Intel® Core™ i5-
6200U processor

500GB 5400 14,990,000TP501UA-
DN024T

Intel® Celeron™-
N3050 processor

128GB SSD 9,190,000TP200SA-
FV0128D/FV0129D

Windows 8.1
12.5” FHD WV

400nits IPS
cảm ứng đa điểm

Intel® HD Graphics
5300

Intel® Core™ M
processor 5Y10 128GB SSD 19,349,000T300CHI-

FL076H

NVIDIA® Geforce®

GT 940M
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



ASUS K401/ K501 Series
THIẾT KẾ CỰC KOOL, DI ĐỘNG CÁ TÍNH

Thiết kế đề cao
sự di động

Giữ vững ưu thế bền bỉ và tiện 
dụng, ASUS K401/ K501 Series thế 
hệ mới tinh tế hơn với vỏ kim loại 
vân xước. Với độ mỏng chỉ 21mm, 
ASUS K401/ K501 Series mới trang 

bị bàn rê chuột lớn hỗ trợ tiếp 
nhận thao tác đa chạm điểm thông 

minh (Smart Gesture), cổng USB 
3.0 để sao chép dữ liệu nhanh hơn 

và công nghệ IceCool giữ chiếu 
nghỉ tay luôn mát mẻ.

Đồ họa rời và
vi xử lý thế hệ mới
ASUS K401/ K501 được trang bị lên 
đến Intel® Core™ processor thế hệ 

thứ 6 Skylake mạnh mẽ với khả 
năng tiết kiệm điện, cùng card đồ 

họa rời NVIDIA® GeForce® GTX 9xx 
Series cung cấp hiệu năng đồ họa 
ấn tượng. Các công nghệ tiên tiến 
độc quyền của ASUS tích hợp trên 

K401/K501 Series đem đến trải 
nghiệm người dùng trực quan và 

tiện lợi.

Sắc nét hơn với
màn hình Full HD
Trang bị màn hình với độ phân 

giải Full HD (1920x1080) cho hơn 
2 triệu điểm ảnh đảm bảo hình 
ảnh sắc nét đến từng chi tiết, 

đem lại trải nghiệm giải trí tuyệt 
vời. Tặng kèm cáp chuyển đổi từ 
cổng HDMI sang VGA (dành cho 

K501) để đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của người dùng khi trình 

chiếu ra màn hình ngoài.

Cho sinh viên | Nhân viên | Người dùng chuyên nghiệp14” 15.6”

Để xử lý triệt để các vấn đề về nhiệt độ, Công nghệ ASUS IceCool với thiết kế phân bố 
linh kiện bên trong thân máy độc đáo giúp tản nhiệt hiệu quả và giữ nhiệt độ bề mặt 
chiếu nghỉ tay ở khoảng 28ﾟC đến 35ﾟC. Nhiệt độ này thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ 
cơ thể để bạn luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái dù sử dụng thiết bị trong nhiều giờ liền.

Đặc biệt, K501 sở hữu công nghệ Hyper Cool với giải pháp tản nhiệt Duo-copper - 
một hệ thống làm mát thông minh được nâng cấp với quạt kép thông minh chuyên 
nhiệm vụ làm mát CPU và GPU

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Color Connection Warranty Price(VNĐ)

K501UX-
DM132D

Intel® Core™ i7-
6500U processor

FreeDOS

15.6” FHD
chống chói,

  đèn nền  LED

14” FHD
gương

  đèn nền  LED

8GB

4GB

1TB 5400

500GB 5400
+ 128GB SSD

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi ac

21,790,000

17,690,000K501UB-
DM085D

Intel® Core™ i5-
6200U processor

500GB 5400 14,990,000K401UB-
FR028D

NVIDIA® Geforce®

GTX 950M

NVIDIA® Geforce®

940M

Công nghệ IceCool giữ máy luôn mát và sử dụng thoải mái

Công nghệ ASUS Splendid tăng cường chất lượng hiển thị của các tấm nền mang màu sắc sống động đến 
với cuộc sống.  Chế độ Eye Care của ASUS Splendid sẽ giảm thiểu cấp độ ánh sáng xanh dương nhằm 
đảm bảo môi trường phù hợp cho việc đọc, đồng thời bảo vệ mắt bạn khỏi bị mỏi hay thương tổn.

Công nghệ ASUS Splendid cho thị giác đắm chìm,
chân thực như cuộc sống

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng, phần mềm và công nghệ tinh chỉnh, SonicMaster mang đến 
cho bạn chất lượng âm thanh tối ưu trên máy tính xách tay. Một bộ codec chuyên nghiệp đảm bảo hiệu năng 
âm thanh chuẩn xác, bộ khuếch đại âm thanh tối ưu cho bạn âm lượng rõ hơn, trong khi đó dàn loa và 
khoang tạo tiếng vang lớn hơn giúp phát ra âm thanh mạnh mẽ hơn và âm bass trầm hơn.

Âm thanh hoàn hảo với công nghệ ASUS SonicMaster

Công nghệ độc quyền từ ASUS,
làm tối ưu trải nghiệm người dùng
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SERIES MỎNG NHẸ & DI ĐỘNG

Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



Công nghệ IceCool
Đem lại trải nghiệm gõ phím

mát mẻ và thoải mái nhất

Thao tác thông minh
Cảm ứng touchpad

trực quan và chính xác

Đa dạng sắc màu
Thoải mái lựa chọn màu sắc
phù hợp với cá tính của bạn

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Colors Connection Warranty Price(VNĐ)

K555LB-XX303D
Intel® Core™ i5-5200U

Processor

Intel® Core™ i3-5010U
Processor

FreeDOS

15.6" HD
gương,

đèn nền LED
14” HD
gương,

đèn nền LED
15.6" HD
gương,

đèn nền LED
14” HD
gương,

đèn nền LED

500GB
5400rpm

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi

13,990,000

12,490,000

9,290,000

9,090,000

K455LA-WX312D

Intel®  HD Graphic
5500

X554LA-XX1077D

X454LA-WX422D

NVIDIA®  Geforce®

940M
1TB-5400rpm

4GB

ASUS K/X Series
SỰ HÒA QUYỆN CỦA VẺ ĐẸP VÀ HIỆU NĂNG

Cho sinh viên | Nhân viên | Người dùng chuyên nghiệp14” 15.6”

USB 3.0IceCool TechnologyInstant On Port HDMI SonicMaster

Tiên phong tích hợp
cổng USB Type C

Cho phép cắm USB theo bất cứ chiều nào
Chuẩn kết nối USB 3.1 truyền tải dữ liệu

nhanh gấp 2 lần so với chuẩn 3.0

Thiết kế phong cách,
Pin dài ấn tượng

Thiết kế kim loại sáng bóng
mang hoạ tiết vân xước tinh tế &
pin Li-Polymer công suất 57Whrs

Di động dễ dàng
500GB lưu trữ miễn phí trên

ASUS Webstorage,
hệ điều hành Windows 10 bản quyền,

thiết kế tản nhiệt thông minh

Model Name Processor OS Display Graphic Memory Storage Colors Connection Warranty Price(VNĐ)

E403SA-
WX0004T

Intel® Braswell™
N3050 Processor

Intel® Braswell™
N2840 Processor

Intel® Braswell™
N3050 Processor

FreeDOS

Windows 10 Home

14" HD
Glare,LED

15.6” HD
Glare,LED

11.6" HD
Glare,LED

500GB
5400rpm

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi

7,190,000

6,500,000

5,990,000

E502MA-
XX0004T

Intel®  HD Graphic
4000

Intel®  HD Graphic

Intel®  HD Graphic
E202SA-
FD0011D

eMMC 32GB

2 GB

ASUS EeeBook Series
THIẾT KẾ PHONG CÁCH, DI ĐỘNG DỄ DÀNG

Cho Học sinh, Sinh viên | Nhân viên văn phòng | Doanh nhân14”11.6” 15.6”

USB 3.0IceCool TechnologyInstant On Port HDMI SonicMaster
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.

SERIES HIỆU SUẤT CAO



ASUS DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Lịch sử sản xuất huyền thoại

Độ tin cậy cao

Thân thiện với môi trường

Thiết kế chuyên nghiệp

Tuổi thọ sản phẩm cao

Không còn lo lắngBảo mật liền mạch

Bảo hành toàn cầu1

3

5

4

6

87

2

Các khớp nối 
mạnh hơn

Thử nghiệm rơi 
tăng cường

Ổ cứng 
chống sốc

Bàn phím 
chống tràn

Thử nghiệm 
áp lực

Thiết kế chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt
Thuộc dòng sản phẩm chuyên nghiệp ASUSPRO B/PU Series được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như 
khả năng chịu áp lực trên màn hình, độ cứng, khả năng chống sốc và rơi rớt. Ngoài ra, ASUSPRO B/PU Series cũng được 
tích hợp những tính năng chuyên nghiệp như bảo mật vân tay đem lại sự tin cậy và an tâm tuyệt đối cho người dùng.

 Vận hành hoàn hảo trong những điều kiện cực kỳ  
 khắc nghiệt
Sản phẩm ASUS notebook được thử nghiệm trong những điều 
kiện khắc nghiệt nhất và ở các địa điểm xa xôi nhất. Nhiều trong số 
các sản phẩm kiên cường này đã trở thành những huyền thoại 
công nghệ, đánh dấu những mốc son mới trong lịch sử của ngành.

 Các thử nghiệm nghiêm ngặt nhất chứng minh sản 
phẩm vượt qua các tiêu chuẩn quân sự của quân đội Mỹ 810G
Người dùng doanh nghiệp và tổ chức yêu cầu cao hơn về độ bền,  
do đó ASUSPRO được thử nghiệm để vượt qua các tiêu chuẩn 
quân đội US MIL-STD 810G. Các sản phẩm phải vượt qua các thử 
nghiệm chịu sốc, chịu rơi, thử nghiệm bản lề, áp lực trên màn 
hình - do đó các dữ liệu,  tài nguyên công việc của bạn luôn được 
bảo đảm ở mức cao dù hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. 

 Dẫn đầu về công nghệ xanh với các tiêu chuẩn  
 thân thiện môi trường cao nhất
Green ASUS - là tên của quy trình sản xuất thân thiện môi trường, 
giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường. Khái niệm này bao 
gồm nhiều yếu tố: thiết kế xanh, sản xuất xanh & quy trình xanh. 
ASUSPRO Series thành công khi đạt được các tiêu chuẩn thân 
thiện môi trường cao nhất: EPEAT, Energy Star, và ROHS với tổng 
chi phí thấp nhất.

 Thân thiện môi trường với tuổi thọ pin dùng cao  
 hơn gấp 3 lần
 ASUSPRO Series sử dụng pin có tuổi thọ dùng cao hơn 
3 lần so với các loại máy dùng pin li-on truyền thống. Công 
nghệ năng lượng thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí do 
tỉ lệ thay thế thấp hơn và công nghệ ASUS Xpress Charge giúp 
sạc nhanh máy đến 90% trong chỉ 90 phút.

 Bảo vệ toàn diện từ phần cứng đến phần mềm
Bảo mật dữ liệu là yêu cầu rất quan trong đối với doanh nghiệp, 
do đó ASUSPRO series trang bị khả năng bảo mật hoàn toàn 
trên nhiều tầng phần cứng và phần mềm. Bao gồm: ổ cứng 
chống sốc để tránh hỏng hóc do va chạm, rơi rớt; hệ thống quét 
dấu vân tay giúp quản lý truy cập ở mức cao; hệ thống nhận 
diện trên card để đăng nhập và duyệt xét giao dịch online. 
Thêm vào đó, phần mềm ASUS Secure Delete giúp dễ dàng xóa 
dữ liệu vĩnh viễn để tránh thất thoát thông tin.

 Truy tìm và định vị khi máy bị thất lạc hoặc đánh cắp
Mối quan tâm lớn nhất khi bạn thất lạc máy tính là sự bảo mật 
thông tin nếu bị truy cập bởi các bên không liên quan. ASUSPRO 
Series cung cấp dịch vụ truy tìm và khôi phục các máy tính thất 
lạc hoặc bị đánh cắp. Mỗi máy được cài đặt sẵn công nghệ Intel® 

Anti-Thief để khóa truy cập vào hệ điều hành từ xa. Computrace® 
LoJack® cho phần mềm laptop cũng được tích hợp để bạn có thể 
khóa hoặc xóa các dữ liệu quan trọng từ xa trước khi bị các truy 
cập bất chính khác. LoJack® cho máy tính gồm 1 nhóm chuyên 
làm việc với các lực lượng thực thi luật địa phương để tìm kiếm và 
phục hồi các máy tính bị thất lạc hoặc đánh cắp.

 Thiết kế chiến thắng các giải thưởng quốc tế
Xuất phát từ con người, thấu hiểu điều người dùng mong 
muốn, cảm nhận và làm việc, chúng tôi thiết kế nên ASUSPRO 
notebook. Chúng tôi tin rằng khách hàng doanh nghiệp cần 
các sản phẩm lưu động, mạnh mẽ, tiện lợi và đơn giản hơn; do 
đó ASUSPRO Series kết hợp các tính năng tuyệt vời trong một 
thân máy mỏng nhẹ. ASUS PRO Series có thiết kế  bền bỉ vượt 
trội, gia cố tăng cường với cấu trúc sợi carbon chịu lực, khung 
sườn kim loại, ổ cứng chống sốc giúp bảo toàn dữ liệu khỏi các 
hỏng hóc. Thêm vào đó là bàn phím cho thao tác thoải mái 
giúp ASUSPRO Series là dòng máy lý tưởng cho doanh nhân. 
ASUSPRO Series đã xuất sắc chiến thắng nhiều giải thưởng 
thiết kế danh giá như If Design, Red Dot (Đức), Good Design 
(Nhật), và Exellence Award (Đài Loan).

 ASUS cam kết sửa chữa và thay mới linh kiện miễn phí 
trong thời hạn bảo hành quy định nếu cần thiết. Bên cạnh đó, với 
trung tâm bảo hành trên khắp 55 quốc gia và chế độ bảo hành 
toàn cầu của ASUS đảm bảo cho thiết bị của bạn dù bạn định cư 
ở đâu. Chính sách này của ASUS cam kết về chất lượng sản phẩm 
và cả sự hài lòng của khách hàng ở bất cứ mọi nơi. 

Thiết bị mang tính di động cao với hiệu suất xử lí mạnh mẽ
Với thiết kế gọn nhẹ, ASUSPRO B/PU series thích hợp cho nhu cầu di chuyển thường xuyên của doanh nhân. Việc tích hợp bộ 
vi xử lý Intel® thế hệ thứ 4 lên đến Intel® Core™ i5 processor mang lại hiệu năng xử lí mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng hiệu quả. 
Việc trang bị ổ cứng lưu trữ có tốc độ vòng quay 7200rpm giúp người dùng có thể truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

Năng suất làm việc cao với màn hình chống chói và bàn phím True-Comfort
ASUSPRO B/PU Series được trang bị màn hình chống chói giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi làm việc trước máy tính nhiều 
giờ liên tục. Nhờ vậy, người dùng có thể làm việc thoải mái và hiệu quả hơn. Ngoài ra, ASUSPRO B/PU Series cũng tích hợp bàn 
phím với những phím bấm có mức hành trình phím lên đến 2.3mm, giúp người dùng đánh máy thoải mái hơn.

Model Name Processor Graphic Memory Storage Color Warranty Price(VNĐ)OS

PU551JF-
DM036D

PU401LA-
WO243D

P2420LA-
WO0211D

Intel® Core™ i5-
4210M Processor

Intel® Core™ i5-
4210U Processor

Intel® Core™ i3-
5010U Processor

FreeDOS

500GB 7200rpm

1TB 5400rpm

500GB 7200rpm

15,490,000

12,990,000

9,990,000

NVIDIA®  GeForce®

GT 930M

Display

15.6” FHD 200nits
chống chói

14” FHD 200nits
chống chói

14” HD LED
chống chói

Intel®  HD Graphics
4400

Intel®  HD Graphics
5500

4GB

4GB

8GB

TOP 8 LÝ DO ĐỂ CHỌN ASUSPRO

DÒNG MÁY TIN CẬY ĐỂ LÀM VIỆC LƯU ĐỘNG
ASUSPRO B/PU Series

Cho Nhân viên | Người dùng chuyên nghiệp | Doanh nhân15.6”

Ultra Slim Tough carbon Build
(B Series)

Drop hardened Spill-resistant
keyboard

True-comfortable
keyboard

3x the charging
cycle battery

Fingerprint
scanning

Non-Glare Panel
(Màn hình chống chói)
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



Windows 10. Do great things. ASUS DESKTOP

Thương hiệu Desktop
Được ưa chuộng nhất

Bo mạch chủ tốt nhất

SỰ LỰA CHỌN
SỐ 1

1 2
Hai lần giành giải thưởng cao nhất theo bình chọn của độc giả 
trong toàn bộ hạng mục sản phẩm, và ba lần trong hạng mục 
thiết bị gia đình đã chứng minh rằng ASUS Desktop Windows 
luôn mang tới chất lượng tuyệt vời mà mọi khách hàng đều mong 
muốn. Trích PCMag: “Nếu bạn muốn một chiếc Desktop 
Windows, ASUS là sự lựa chọn tốt nhất”.

Độ tin cậy cao3 Tất cả các sản phẩm sản xuất ra đều đã vượt qua các bài 
kiểm tra nghiêm ngặt đối với tiếng ồn, độ rung, thả rơi, sốc nhiệt,... 
đảm bảo máy tính ASUS vượt qua các tiêu chuẩn thương mại.

Kiểm tra độ rung
Đảm bảo kết cấu và các linh kiện bên trong máy 
có thể chịu được va đập khi vận chuyển

Kiểm tra thả rơi
Mô phỏng những thử nghiệm thả rơi từ độ cao 
nhất định có thể xảy ra khi vận chuyển

Kiểm tra tiếng ồn
Đảm bảo độ ồn tối đa của sản phẩm chỉ là 
30dB.

Kiểm tra điện thế và tần số
Điện thế và tần số được đảm bảo tuân theo các 
tiêu chuẩn của từng vùng sử dụng

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
Sản phẩm được kiểm tra trong điều kiện nhiệt 
độ từ -40°C tới 60°C

 ASUS Desktop sở hữu những linh kiện tốt nhất trong 
đó có bo mạch chủ ASUS – bo mạch chủ bán chạy và giành 
nhiều giải thưởng nhất thế giới. Đã có tổng cộng hơn 465 triệu 
bo mạch chủ ASUS xuất xưởng. Bo mạch chủ của ASUS cũng 
nắm giữ kỷ lục về giải thưởng với 1.042 giải trong năm 2012. 
Tại Việt Nam, bo mạch chủ ASUS đã 7 năm liền được bình 
chọn là “Sản phẩm công nghệ thông tin ưa chuộng nhất”.

Công nghệ tản nhiệt
Không tiếng ồn Q-Fan4

Chỉ 28dB, yên tĩnh hơn cả trong thư viện
Công nghệ ASUS Q-Fan thông minh tự động
điều chỉnh tốc độ quạt tản nhiệt tùy theo năng suất hoạt động, 
đảm bảo máy hoạt động hiệu quả nhưng vẫn yên tĩnh và mát mẻ.

ASUS Webstorage5
Dung lượng lưu trữ lên tới 100GB
Chia sẻ không dây giữa các thiết bị
khác nhau những hình ảnh, nhạc và phim của bạn thông qua 
100GB dung lượng lưu trữ trong vòng 1 năm. Lưu trữ và tải lên 
những ghi chú quan trọng, rồi truy cập trên những thiết bị khác – 
tất cả thật dễ dàng hơn bao giờ hết!

2 Năm bảo hành6
Thời gian bảo hành của yất cả các sản 
phẩm Desktop ASUS đều lên đến 2 năm. 
Trong khi các sản phẩm đến từ những 
nhà sản xuất khác thường chỉ bảo hành 
tối đa 1 năm.

*Sản phẩm Desktop của ASUS đã 5 năm liên tiếp giành giải thưởng của tạp chí PCMag từ 2011-2015.

SỨC MẠNH QUYẾN RŨ
ASUS ROG G20 & G11

Cho Game thủPC

Máy tính để bàn gaming nhỏ gọn, mạnh mẽ với chip xử lý Intel® thế hệ thứ 6. Thiết kế mang đặc trưng của dòng gaming 
với hiệu ứng đèn sống động, hiệu chỉnh đến 8 triệu màu và sức mạnh đáng nể được trang bị, ASUS ROG G20 & ASUS G11 
là cỗ máy chơi game siêu hạng & giải trí đích thực, sẵn sàng cho những cuộc đấu game quyết liệt nhất.
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Model Name Processor BundleGraphic MemoryStorage Color Warranty Price(VNĐ)

G20CB-
VN002T

Intel® Core™ i7-
6700 Processor

OS

Windows 10 Home
Chuột &

bàn phím
không dây

HDD 1TB
7200rpm

+128GB SSD

HDD 1TB
7200rpm

34,990,000

26,990,000G11CB-
VN007T

NVIDIA®  GeForce®

GTX 960

NVIDIA®  GeForce®

GTX 950

8GB

ODD

BlueRay
Disc Combo

USB 3.0HDMI PortBacklit
Keyboard

SonicMaster Instant On
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CHIẾC MÁY TÍNH HÀNG NGÀY DÀNH CHO BẠN
ASUS K31 Series

Cho Sinh viên | Nhân viênPC

ASUS M32CD cho phép người dùng thực hiện mọi tác vụ từ những công việc thường ngày đến phát các video Full HD với khả năng 
tiết kiệm điện năng hiệu quả nhất nhờ bộ vi xử lý Intel® Core™ processor thế hệ thứ 6. Máy trang bị cổng đọc thẻ đa năng và 5 cổng 
USB bao gồm 2 cổng USB 3.0 siêu tốc ở mặt trước cho phép bạn truyền tải các tập tin đa phương tiện nhanh chóng và dễ dàng.

Vi xử lý lên đến Intel® Core™ i7 processor thế hệ thứ 4 và khả năng phát video 4K mượt mà mang đến sức mạnh đáng kinh ngạc. 
Cùng với công nghệ ASUS SonicMaster, MaxxAudio từ Waves & ASUS AudioWizard tối ưu trải nghiệm giải trí ấn tượng. K31 series 
có độ tin cậy hàng đầu về chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế khi đã vượt qua những quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

CHIẾC MÁY TÍNH HOÀN HẢO CHO GIA ĐÌNH
ASUS M32CD

Model Name Processor BundleGraphic MemoryStorage Color Warranty Price(VNĐ)

M32CD-
VN021D

Intel® Core™ i7-6700 Processor

Intel® Core™ i5-6400 Processor

Intel® Core™ i5-6400 Processor

Intel® Core™ i5-6400 Processor

Intel® Core™ i7-6700 Processor

Connection

IEEE
802.11 ac

Chuột &
bàn phím

USB

HDD 1TB
7200rpm

500GB
7200rpm

19,900,000

17,490,000

14,490,000

12,990,000

11,790,000

M32CD-
VN020D

M32CD -
VN0018D

M32AD -
VN016D

M32CD -
VN024D

NVIDIA®  GeForce®

GTX 950

NVIDIA®  GeForce®

GT 720

NVIDIA®  GeForce®

GTX 745

NVIDIA®  GeForce®

GT 720

4GB

8GB

ODD

DVD-RW

Model Name Processor BundleGraphic MemoryStorage Color Warranty Price(VNĐ)

K31AD-
VN048D

Intel® Core™ i5-4460 Processor

Intel® Core™ i4-4790 Processor

K31AD-
VN044D

K31AD-
VN027D

K31AD-
VN029D Intel® Core™ i3-4170 Processor

K31AN-
VN007D Intel® Pentium® J2900 Processor

K31AM-J-
VN005D Intel® Celeron® J1800 Processor

Connection

IEEE
802.11 ac

-

Chuột &
bàn phím

USB

HDD 1TB
7200rpm

HDD 500GB
7200rpm

17,490,000

12,490,000

9,990,000

8,390,000

5,990,000

5,490,000

Intel®  HD
Graphics 4600

NVIDIA®  GeForce®

GT 720

Intel®  HD
Graphics 4400

4GB

8GB

2GB

ODD

Super
Multi

DVD-RW

Cho Sinh viên | Nhân viênPC

Smart Cooling System SonicMaster HDMI PortCard Reader USB 3.0 Smart Cooling System SonicMaster HDMI PortCard Reader USB 3.0
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Windows 10. Do great things. ASUS DESKTOP
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ET2323

ET2040

ĐƠN GIẢN, THÔNG MINH VÀ MẠNH MẼ
ASUS Vivo AiO

Cho Sinh viên | Nhân viên15.6” 19.5” 21.5” 23”

Thiết kế siêu mỏng với nhôm nguyên khối tinh xảo mang hoạ tiết đường tròn Zen đồng tâm. Hiệu suất mạnh mẽ với Intel® Core™ i7  
processor thế hệ thứ 6, và được trang bị cổng kết nối USB 3.0 Gen 2 cho tốc độ truyền tải dữ liệu cực nhanh. Màn hình cảm ứng 
Full HD sắc nét và tích hợp công nghệ Intel® RealSense® với khả năng nhận diện khuôn mặt 3D chính xác và cảm biến chuyển động.

Máy tính ASUS All - in - One có thiết kế thời trang và mỏng nhẹ, có thể lắp vừa mọi không gian trong nhà hoặc văn phòng 
của bạn. Với nguồn điện dự phòng tích hợp, tính năng điều khiển bằng cử chỉ không cần tay sáng tạo, vi xử lý Intel® cực nhanh 
và đồ họa hiệu năng cao của máy và khả năng kết nối I/O đa dạng.

SIÊU PHẨM CỦA NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ & SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ
ASUS Zen AiO

Model Name Processor BundleGraphic MemoryStorage Camera Warranty Price(VNĐ)

Z240ICGT-
GF138X 

Intel® Core™ i5-
6400T Processor

Intel® Core™ i7-
6700T Processor

OS

Windows 10 Home

Display

Chuột &
bàn phím

USB

3D
Camera1TB SATA

Hard Drive
5400rpm

2TB SATA
Hard Drive
5400rpm23.8” FHD

1920 x 1080
LED Backlit

37,990,000

31,900,000Z240ICGT-
GF139X

NVIDIA®  GeForce®

GTX 960M
DDR4 8G
2133MHz

Touch Screen

Multi Touch
(10 finger

touch)

Cho Sinh viên | Nhân viên | Người dùng chuyên nghiệp23.8”

Windows 10. Do great things. ASUS ALL - IN - ONE SERIES
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Model Name Processor BundleGraphic MemoryStorage Connection Warranty Price(VNĐ)

V230ICGT-
BF006M

Intel® Core™ i5-
6400T Processor

V230ICUK-
BC001M

ET2230IUK-
BC034M

ET2230IUK-
BC035M

Intel® Core™ i3-
4160T Processor

Intel® Core™ i5-
4460T Processor

ET2040IUK-
BB022M

Intel® Bay Tray-D™ 
J2900 Processor

ET1620IUTT-
WD012M

Intel® Celeron® 
J1900 Processor

Display

19.5” HD 1366x768
LED-backlit

15.6” HD 1366x768
LED-backlit

23” FHD
1920x1080
LED-backlit

21.5” FHD
1920x1080
LED-backlit

Chuột &
bàn phím
không dây

USB 3.0
Bluetooth 4.0

Wi-Fi

WLAN
802.11ac

Bluetooth 4.0

WLAN
802.11b/g/n
1T1R, PCIE

WLAN
802.11b/g/n

HDD 1TB
7200rpm

HDD 500GB
5400rpm

HDD 500GB
7200rpm

21,990,000

16,990,000

14,990,000

11,990,000

9,990,000

8,990,000

Intel®  HD
Graphics

NVIDIA®  GeForce®

GT 930M

4GB
DDR3

1600MHz

2GB
(on board)

Touch Screen

Multi Touch
(10 finger touch)

Multi Touch
(10 finger touch)

Non-Touch

-

SonicMaster HDMI PortFull HD Display USB 3.0Smart Cooling System SonicMaster HDMI PortCard Reader USB 3.0Màn hình 4K
siêu phân giải
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ZD551KLwww.asus.com/vn/zenfone2/ 

Camera trước và sau 13MP tích hợp đèn Flash kép LED Real Tone

Dễ dàng khởi động tính năng Selfie với thao tác trực quan của ZenMotion

Màn hình 5.5 inch Full HD, IPS

Chip Intel® Atom™ Z3580, lõi tứ 64 bit mang lại hiệu năng mạnh mẽ

Camera PixelMaster cho ảnh chụp ấn tượng trong mọi điều kiện: thiếu sáng hay ngược sáng

Giao diện ZenUI tinh tế, thông minh và cá nhân hóa với nhiều ứng dụng hữu ích

THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Học sinh, Sinh viên | Tín đồ thời trang5.5”

Smartphone 4G RAM đầu tiên trên thế giới Ghi dấu vẻ đẹp lộng lẫy với ZenFone Selfie

ZE551ML

NHÌN THẤY ĐIỀU KHÁC BIỆT

Cho Người yêu công nghệ | Nhân viên văn phòng | Học sinh, Sinh viên | Tín đồ thời trang5” 5.5”

www.asus.com/vn/zenfone2/  |  Image by Robert Jahn

Model Name Processor OS Display Camera Memory Storage Colors Battery Price(VNĐ)

ZenFone 2 - ZE551ML Intel® Atom™ Z3580
processor (2.3GHz)

Intel® Atom™ Z3580
processor (2.3GHz)

Intel® Atom™ Z3560
processor (1.8GHz)

Intel® Atom™ Z2560
processor (1.6GHz)

Android™ 5.0
Lollipop

5.5” IPS
Full HD

(1920x1080)
Corning® Gorilla®

Glass 3

5.5” Full HD (1920x1080)
Corning® Gorilla® Glass 4

Chống bám vân tay

5.5” IPS HD (1280x720)
Corning® Gorilla® Glass 3

5” IPS HD (1280x720)
Corning® Gorilla® Glass 3

4GB

64GB + 5GB
WebStorage (Trọn đời)

3000mAh

2500mAh

7,490,000

6,990,000

4,590,000

5,490,000

3,990,000

ZenFone 2 - ZE551ML

ZenFone 2 - ZE550ML

Intel® Atom™ Z3560
processor (1.8GHz)

ZenFone 2 - ZE551ML

5MP trước,
13MP sau

2MP trước,
8MP sau

2GB

32GB + 5GB
WebStorage (Trọn đời)

ZenFone 2 - ZE500CL

16GB + 5GB
WebStorage (Trọn đời)

Model Name Processor OS Display Camera Memory Storage Colors Battery Price(VNĐ)

ZenFone Selfie
ZD551KL

Qualcomm® Snapdragon
615 MSM8939
(tối đa 1.5GHz)

Android™ 5.0
Lollipop 3GB 32GB + 5GB

WebStorage (Trọn đời) 3000mAh 6,490,00013MP trước,
13MP sau

ASUS ZENFONE SERIES

IDC 2015Q2 report

ĐÔNG NAM Á

THƯƠNG HIỆU
SMARTPHONE

IDC 2015Q2 report

ĐÔNG NAM Á

THƯƠNG HIỆU
SMARTPHONE
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ZC500TGwww.asus.com/vn/zenfone2/ 

Hình chụp lộng lẫy với camera 8MP

2 SIM 2 Sóng liên lạc mọi lúc mọi nơi

Khả năng hiển thị ấn tượng với màn hình chuẩn HD 1280 x 720 HD IPS

Camera sau lấy nét cực nhanh bằng laser với chỉ 0.03s

Màn hình chống trầy, siêu bền bỉ với Corning® Gorrila® Glass 4

Mạnh mẽ với chip Qualcomm® Snapdragon™ 410 lõi tứ 64 bit

BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Cho Người yêu công nghệ | Công chức | Học sinh | Sinh viên5”

Thống lĩnh cấu hình trong tầm giá Bạn đồng hành trên mọi hành trình

ZE550KL

LẤY NÉT CỰC NHANH, CHỤP HÌNH CỰC CHẤT

Cho Người đam mê công nghệ |Nhân viên văn phòng | Học sinh | Tín đồ thời trang5” 5.5”

www.asus.com/vn/zenfone2/  |  Image by Robert Jahn

Model Name Processor OS Display Camera Memory Storage Colors Battery Price(VNĐ)

ZenFone 2 Laser
5.5 (ZE550KL)

Qualcomm® Snapdragon
410 lõi tứ 64 bit (1.2GHz)

Qualcomm® Snapdragon
410 lõi tứ 64 bit (1.2GHz)

Android™ 5.0
Lollipop

5.5 ” HD (1280 x 720)
Corning® Gorilla® Glass 4

Chống bám vân tay

5” HD (1280 x 720)
Corning® Gorilla® Glass 4

Chống bám vân tay

5” HD (1280 x 720)
Góc nhìn 170°

Chống bám vân tay
2GB

16GB + 5GB
WebStorage (Trọn đời)

8GB/16GB + 5GB
WebStorage (Trọn đời)

3000mAh

2070mAh

4,990,000

3,990,000ZenFone 2 Laser
5.0 (ZE500KG)

5MP trước,
13MP sau

5MP trước,
8MP sau

Model Name Processor OS Display Camera Memory Storage Colors Battery Price(VNĐ)

ZenFone Go
ZC500TG

MediaTek MT6580
lõi tứ, 64 bit, 1.3 GHz

Android™ 5.1
Lollipop 2GB 16GB + 5GB

WebStorage (Trọn đời) 2070mAh 2,990,0002MP trước,
8MP sau

ASUS ZENFONE SERIES

IDC 2015Q2 report

ĐÔNG NAM Á

THƯƠNG HIỆU
SMARTPHONE

IDC 2015Q2 report

ĐÔNG NAM Á

THƯƠNG HIỆU
SMARTPHONE



ASUS ZENPAD SERIES

ĐẲNG CẤP CỦA RIÊNG BẠN

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Sinh viên | Người sành game7”

Model Name Processor OS Graphic MemoryStorage Color Battery Price(VNĐ)

ZenPad™ C 7.0
Z170CG

Intel® Atom™ x3 C3230,
lõi tứ 64 bit

Android™ 5.0
Lollipop

Connection

3G,
Bluetooth 4.0,

Wi-Fi

8GB + 5GB
(trọn đời)
trên ASUS

WebStorage
+ 11GB (năm đầu)

3,190,000
7” LED Backlight

WSVGA (1024x600)
IPS

1GB

Camera

Trước: 0.3MP,
Sau: 2MP

Âm thanh vòm sống động
ZenPad tích hợp chuẩn

DTS – HD Premium Sound
mang lại âm thanh chuẩn rạp hát

2 SIM 2 sóng
Mở rộng kết nối,

thêm bạn thêm vui

Z170CG

Giải trí hoàn hảo trên tablet 7 inch phong cách

Android
Lolipop 5.0

Intel® Atom™ x3- C3230
processor

Tích hợp thoại 3G 2 SIM
2 sóng

Mỏng chỉ 8.4mm
Nhẹ chỉ 265g

DTS – HD
Premium Sound

CẢM HỨNG THỜI TRANG, BIẾN HÓA PHONG CÁCH

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Sinh viên | Người sành game7”

Model Name Processor OS Graphic MemoryStorage Color Battery Price(VNĐ)

ZenPad™ 7.0
Z370CG

Intel® Atom™ x3 C3230,
lõi tứ 64 bit

Android™ 5.0
Lollipop

Connection

3G,
Bluetooth 4.0,

Wi-Fi

16GB + 5GB
(trọn đời)
trên ASUS

WebStorage
+ 11GB (năm đầu)

4,090,000

7” LED Backlight
WXGA (1280x800),
chống bám vân tay,

cán mỏng toàn phần,
IPS

2GB

Camera

Trước: 2MP,
Sau: 8MP

Biến hóa giải trí
Công nghệ ASUS Tru2Life cùng phụ kiện

Audio Cover mang lại hình ảnh &
âm thanh vòm chất lượng rạp chiếu.

Biến hóa chức năng
Chiếc ốp lưng đa năng ASUS

Power Case sẽ dễ dàng tăng gấp đôi
dung lượng pin thiết bị

Hiệu năng mạnh mẽ
Sức mạnh lõi tứ cho trải nghiệm
giải trí, đa tác nhiệm mượt mà

vượt ngoài mong đợi

Z170CG

Thiết kế tùy biến, Giải trí tuyệt vời

Tích hợp thoại 3GAndroid
Lolipop 5.0

Intel® Atom™ x3- C3230
processor

Mỏng chỉ 8.7mm
Nhẹ chỉ 272g

DTS – HD
Premium Sound

ASUS
Tru2Life

Z370CG

Hình ảnh chân thực
Màn hình IPS 7-inch với công nghệ

ASUS VisualMaster tăng cường độ sáng
và độ rõ nét cho hình ảnh chi tiết bất ngờ

8 giờ
13Wh

8 giờ
13Wh
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



ASUS ZENPAD SERIES

ĐẲNG CẤP CỦA RIÊNG BẠN

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Sinh viên | Người sành game8”

ĐẲNG CẤP CỦA RIÊNG BẠN

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Sinh viên | Người sành game8”

Model Name Processor OS Graphic MemoryStorage Color Battery Price(VNĐ)

ZenPad™ 8.0
Z380 KL

(Bán kèm
Audio Cover)

Qualcomm® 8916,
Quad Core

Android™ 5.0
Lollipop

Connection

4G, LTE
Bluetooth 4.0,

Wi-Fi

16GB + 5GB
(trọn đời)
trên ASUS

WebStorage
+ 11GB (năm đầu)

6,090,000
(Kèm Audio Cover)

8” LED Backlight
WXGA (1280x800),
chống bám vân tay,

cán mỏng toàn phần,
IPS

2GB

Camera

Trước: 2MP,
Sau: 8MP

Biến hóa giải trí
Phụ kiện Audio Cover sẽ biến

ZenPad thành một rạp hát bỏ túi
với chuẩn âm thanh vòm 5.1

Biến hóa chức năng
Chiếc ốp lưng đa năng

ASUS Power Case sẽ dễ dàng
tăng gấp đôi dung lượng pin thiết bị

Hiệu năng mạnh mẽ
Sức mạnh lõi tứ  từ Qualcomm®

cho trải nghiệm giải trí,
đa tác nhiệm mượt mà

Z170CG

Rạp hát 8 inch bỏ túi

Z380KL

Android
Lolipop 5.0

Qualcomm® Quad Core
64bit

DTS – HD
Premium Sound

ASUS
Tru2Life

Audio
Cover

2GB
RAM

Model Name Processor OS Graphic MemoryStorage Color Battery Price(VNĐ)

ZenPad™ S 8.0
Z580CA

(Bán kèm
bútZ-Stylus)

Intel® Atom™ Z3560,
lõi tứ 64 bit

Android™ 5.0
Lollipop

Connection

Wifi 802
a/b/g/n/ac
Dual Band,

Bluetooth 4.1,
Bluetooth Smart

64GB + 5GB
(trọn đời)
trên ASUS

WebStorage
+ 11GB (năm đầu)

7,690,000
8” tấm nền IPS độ nét
2K QXGA (1536x2048),

cảm ứng 10 điểm,
tỉ lệ hiển thị 74%

4GB

Camera

Trước: 5MP,
Sau: 8MP

Chế tác hoàn hảo
Thiết kế tinh tế với những

đường cắt kim cương, họa tiết vân tóc
và vỏ nhôm sang trọng.

Tự do sáng tạo
Trải nghiệm viết &

vẽ tự nhiên với bút Z – stylus
được bán kèm.

Hiệu suất mạnh mẽ
Chip Intel® Atom™ lõi tứ 64 bit

và 4GB RAM đảm bảo khả năng
đa tác nhiệm xuất sắc.

Z580CA

Mạnh mẽ. Mỏng đẹp. 64 bit, 8 inch, 2K

4GB
RAM

Android
Lolipop 5.0

Intel® Atom™
processor

DTS – HD
Premium Sound

ASUS
Tru2Life

Màn hình
độ nét 2KZ - Stylus

8 giờ
15.2Wh

10 giờ
15Wh
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Cho Người đam mê công nghệ | Nhân viên văn phòng | Sinh viên | Tín đồ thời trang10” ZenPower • ZenFlash • LolliFlash • FlipCover

Model Name Processor OS Graphic MemoryStorage Color Battery Price(VNĐ)

ZenPad™ 10
Z300CG

Intel® Atom™ x3
C3230, lõi tứ 64 bit

Android™ 5.0
Lollipop

Connection

3G
Bluetooth 4.0,

Wi-Fi

8GB + 5GB
(trọn đời)
trên ASUS

WebStorage
+ 11GB (năm đầu)

5,490,000
10.1” WXGA
(1280x800),

IPS
2GB

Camera

Trước: 0.3MP,
Sau: 2MP

Đẳng cấp thời trang
Thiết kế tinh tế cùng ốp lưng
thời trang mang lại đẳng cấp

sang trọng cho ZenPad

Giải trí tuyệt vời
Trải nghiệm nghe nhìn như rạp chiếu

với ASUS Tru2Life và
DTS-HD Premium Sound

Làm việc hiệu quả
ASUS Audio Dock tích hợp loa stereo

và bàn phím Bluetooth giúp bạn
nâng cao hiệu quả làm việc

Z170CG

Làm việc và giải trí trên mọi hành trình

Z300CG

8 giờ
15Wh

ASUS ACCESSORIESASUS ZENPAD SERIES

Android
Lolipop 5.0

Intel® Atom™ x3 C3 230 DTS – HD
Premium Sound

ASUS
Tru2Life

Mỏng chỉ 7.9mm
Nhẹ chỉ 510g

Tích hợp thoại 3G

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG, KIỂU DÁNG THỜI TRANG

ZenPower
• Kích cỡ nhỏ gọn
như thẻ tín dụng

• Dung lượng lớn 10,050mAh,
sạc đầy máy tính bảng

• An toàn tuyệt đối với
11 công nghệ bảo vệ

PowerSafe

• Giá bán: 599,000VNĐ

• 3 chế độ chỉnh sáng
cho chất lượng ảnh tốt nhất

• 3 bộ lọc màu (trắng, xanh, hồng)
phù hợp với mọi hoàn cảnh chụp

• Đèn Flash rời kép với
2 tông màu cho
màu da tự nhiên

• Giá bán: 299,000VNĐ

• Đèn Flash Xenon đầu tiên
tích hợp cho điện thoại

• Sáng hơn gấp 100 lần
so với đèn Flash LED thường

• Hệ thống cảm biến
thông minh, bắt sáng

chính xác

• Giá bán: 599,000VNĐ

• Đoạt giải thưởng iF
Design thiết kế sáng tạo

• Chất liệu cao cấp tạo đẳng cấp
thời trang, tinh tế & sang trọng

• Màu sắc đa dạng, năng động

• Giá bán:
Flip Cover: 399,000VNĐ

Flip Cover Deluxe: 499,000VNĐ

Lolliflash ZenFlash Flip Cover

Z170CG

Accessories
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



ASUS TIPS

10 Mẹo về ZenUI
Bạn cần biết

Mẹo #1: Khoe cá tính riêng với Launcher
Vuốt lên hoặc bấm và giữ bất kì chỗ trống nào trên màn 
hình trang chủ để mở ứng dụng ASUS Launcher. Tại đây 
bạn có thể bắt đầu tùy chỉnh màn hình theo sở thích ví dụ 
như lựa chọn hình nền, màu biểu tượng ứng dụng và font 
chữ của điện thoại. Đảm bảo giao diện điện thoại của bạn 
sẽ là độc nhất vô nhị và không hề đụng hàng

Với những mẹo nhỏ hữu ích về 
ZenUI dưới đây, bạn sẽ khám phá 
thêm được nhiều điều mới mẻ về 
chiếc Zenfone 2 của chính mình. 
Hãy tận dụng tối đa những thủ 
thuật này để tăng cường hiệu năng 
và vẻ đẹp lộng lẫy vốn có cho thiết 
bị của mình. 

Mẹo #2: Thay cảm xúc, đổi giao diện?
Không vấn đề
Hôm nay buồn, ngày mai vui? Đừng lo! ASUS Launcher sẽ 
giúp bạn chuyển đổi màu sắc màn hình chính theo tâm 
trạng của mình. Chỉ cần vuốt nhẹ màn hình trang chủ lên 
phía trên và nhấn nút Themes để chọn lựa là bạn đã có 
được màu màn hình như ý.

Mẹo #3: Font chữ riêng, cá tính riêng
Những font chữ mặc định đơn điệu làm bạn phát chán? Bạn 
muốn sử dụng một font chữ khác độc đáo hơn? Rất dễ 
dàng, truy cập Settings > Display rồi chọn Font Style. Tại 
đây, bạn sẽ thỏa thích lựa chọn những font chữ độc đáo để 
thể hiện chính mình.

Mẹo #4: Quên nút nguồn đi, hãy gõ đúp để 
tắt/mở máy
Ngón tay bạn không đủ dài để bấm nút nguồn của điện 
thoại. Đơn giản hãy gõ đúp lên màn hình trang chủ để 
tắt/mở điện thoại. Với tính năng này, lâu dần, bạn sẽ chẳng 
còn nhớ đến phím nguồn điện thoại nữa.

Mẹo #5: Bạn nghĩ điện thoại của mình đang 
trở nên quá chậm? Không vấn đề. Cùng tăng 
tốc nào!
Vuốt nhẹ thanh thông báo xuống 2 lần khi sử dụng bất cứ 
ứng dụng nào và chọn Boost để tăng cường hiệu năng cho 
điện thoại của bạn.

Mẹo#6: Tăng dung lương bộ nhớ và tuổi 
thọ pin, đã có Austo Start Manager
Bạn cần một thời lượng pin dài hơn! Bạn cần nhiều chỗ trống hơn 
trong bộ nhớ máy! Auto Start Manager sẽ giúp bạn đóng những 
ứng dụng không cần thiết để giải phóng bộ nhớ. Chỉ cần một cú 
lướt nhẹ, bạn có thể chọn đóng một hoặc tất cả các ứng dụng.

Mẹo#7: Giữ gìn sức khỏe thật tốt với thông tin 
thời tiết cập nhật
Hãy dùng ứng dụng Thời tiết trên Zenfone để giữ gìn sức khỏe 
của mình thật tốt. Không chỉ là những dự báo về nắng mưa, 
ứng dụng này còn liên tục cập nhật thông tin về tốc độ gió, 
mức độ tia UV thậm chí cả mức độ ô nhiễm không khí. Bạn sẽ 
luôn có được sự chuẩn bị kĩ càng nhất trước khi ra khỏi nhà.

Mẹo#9: Ứng dụng hoạt họa trực quan 
hiển thị mọi thông tin bạn cần
Những ứng dụng như Đồng hồ*, Thời tiết, Lịch hay 
PowerSaver có khả năng hiển thị theo thời gian thực. Thông tin 
về giờ giấc, thời tiết, ngày tháng và mức độ pin được cập nhật 
chính xác & liên tục lên biểu tượng trực quan của ứng dụng.
*Truy cập *Clock> Setting > Animated app icon để thiết lập 
cài đặt

Mẹo#10: Tận hưởng 100GB lưu trữ miễn phí 
trên Google Drive
Nếu bạn đang sử dụng Zenfone 2, bạn sẽ được nhận 100GB 
dữ liệu miễn phí miễn phí trên Google Drive. Bằng cách lưu các 
tài liệu của mình trên đám mây, bạn có thể dễ dàng truy cập 
chúng trên mọi thiết bị của mình. Google Drive cũng dễ dàng 
liên kết với các ứng dụng như File Manager, Gallery và Music 
tạo sự thuận tiện tối đa cho người dùng.

Mẹo#8: Chọn mặt hiển thị Cover View ưa thích 
một cách nhanh chóng*
Cá nhân hóa chiếc điện thoại của bạn hơn nữa bằng cách thay 
đổi mặt đồng hồ Cover View theo sở thích của mình. Có rất 
nhiều mẫu mã đồng hồ kĩ thuật số và đồng hồ cơ học khác 
nhau cho bạn tha hồ lựa chọn.
*Tính năng chỉ được tích hợp trên phụ kiện Zenfone 2 Flip Cover
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BẢNG GIÁ SẢN PHẨMWindows 10. Do great things.

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS ZENBOOK SERIES

UX301LA-DE141H UX501VW-FI084T UX303UB-R4022T UX303UA-R4039T UX305UA-FC013T UX305LA-FC006T UX305CA-FC022T

35.690.000 31.990.000 28.990.000 19.990.000 24.490.000 23.490.000 18.990.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

Windows 10 Home

Intel® HD Graphics
5500

Intel® HD Graphics
5500

Intel® HD Graphics
515

Intel® HD Graphics
515

NVIDIA® GeForce®

GTX 960M 4GB DDR5
NVIDIA® GeForce®

GTX 940M

Intel® Core™ i7-
5500U processor 

Intel® Core™ i7-
6700HQ processor 

Intel® Core™ i7-
6500U processor 

Intel® Core™ i5-
5200U processor 

Intel® Core™ M3-
6Y30 processor Intel® Core™ i5-6200U processor 

13.3" WQHD WV
300nits LED Touch

13.3" FHD WV
300nits LED Touch 13.3" FHD WV 300nits LED15.6" UHD WV

300nits, Non-Glare, LED

8GB 16GB 4GB + 4GB 4GB (on board) 8GB (on board)

1TB 5400rpm
+ 128GB SSD256GB SSD 256GB SSD256GB SSD 128GB SSD 128GB SSD

32.5 x 22.6 x 1.55 ~ 1.55;
 1.38

38.3 x 25.5 x 2.06 ~ 2.13;
 2.27

32.3 x 22.3 x 1.80 ~ 1.92;
 1.45

32.4 x 22.6 x 0.55 ~ 1.60;
 1.3

32.4 x 22.6 x 0.00 ~ 1.23;
 1.2

32.4 x 22.6 x 0.55 ~ 1.23;
 1.2

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS INCREDIBLE EXPERIENCE

X751LJ-TY242D X554LA-XX687D X454LA-WX424D E403SA-WX0004T E502MA-XX0004D E402MA-WX0038T E402MA-WX0038D

12.990.000 11.890.000 11.690.000 7.190.000 5.500.000 6.300.000 5.300.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

Windows 10 Home FreeDOSFreeDOS

Intel® HD Graphics 5500 Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics
4000 Intel® HD GraphicsNVIDIA® GeForce®

GT 920M

Intel® Core™ i5-5200U processor Intel® Celeron™
N3050 processor Intel® Celeron™ N2840 processor 

17.3" HD 200nits
Non-Glare, LED 14" HD Glare, LED 14" HD Glare, LED15.6" HD

Glare, LED
15.6" HD

Glare, LED

4GB 2GB

500GB 5400rpm 500GB 5400rpm500GB 5400rpm;
DVD-RW 32GB eMMC

41.5 x 27.2 x 3.04 ~ 3.55;
 2.8

38.0 x 25.1 x 2.71 ~ 3.40;
 2.15

34.8 x 24.2 x 2.72 ~ 2.72;
 2.1

33.9 x 23.5 x 1.79 ~ 1.79;
 1.5

33.9 x 23.5 x 2.19~2.19;
 1.5

38.3 x 25.8 x 2.21 ~ 2.21;
 1.86

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS GAMING SERIES

G752VY-GB244T G752VY-GC245D G501JW-CN217 G551JW-CN198D GL552JX-DM144D GL552JX-XO093D N552VX-FI133T

74.990.000 49.990.000 32.990.000 28.550.000 21.990.000 18.349.000 27.990.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

Windows 10 Home Windows 10 HomeFreeDOS

NVIDIA® GeForce®

GTX 980M 8GB DDR5
NVIDIA® GeForce®

GTX 950M
NVIDIA® GeForce®

GTX 980M 4GB DDR5 NVIDIA® GeForce® GTX 960M 4GB DDR5 NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB DDR3

Intel® Core™ i7-
6820HK processor 

Intel® Core™ i7-
6700HQ processor Intel® Core™ i7-4720HQ processor Intel® Core™ i5-

4200H processor 
Intel® Core™ i7-

6700HQ processor 

17.3" UHD WV, Non-Glare
400nits LED Backlit 15.6" FHD WV, Non-Glare 300nits LED Backlit17.3" FHD WV, Non-Glare

300nits LED Backlit
15.6" FHD WV, Non-Glare

200nits LED Backlit
15.6" HD Glare

LED Backlit
15.6" UHD WV 300nits,

Non-Glare, LED

32GB 16GB 8GB 6GB 4GB

1TB 7200rpm
+ 128GB PCIE G3x4

1TB 7200rpm
+ 512GB PCIE G3x4 1TB 7200rpm; DVD-RW1TB 5400rpm

+ 128GB SSD
1TB 7200rpm

+ 128GB SSD; DVD-RW
1TB 5400rpm
+ 128GB SSD

41.6 x 32.2 x 2.00 ~ 4.90;
 4.3

38.3 x 25.5 x 2.06 ~ 2.13;
 2.27

38.2 x 25.5 x 1.06 ~ 3.26;
 2.7

38.0 x 25.1 x 2.48 ~ 3.17;
 2.45

38.3 x 26.0 x 2.99 ~ 2.99;
 2.53

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS N SERIES ASUSPRO PRODUCTIVE SERIESASUS N SERIES

N551JX-CN191D N551JQ-CN004D N551JQ-CN012D N551JB-XO014D PU551JF-DM036D PU401LA-WO243D P2420LA-WO0211D

25.990.000 18.990.000 17.990.000 16.990.000 15.490.000 12.990.000 9.990.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0 Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

FreeDOS FreeDOSWindows 8.1

NVIDIA® GeForce®

GTX 950M 4GB DDR3
NVIDIA® GeForce®

GT 930M 2GB DDR3
Intel® HD Graphics

5500
Intel® HD Graphics

4400NVIDIA® GeForce® 845M 2GB DDR3 NVIDIA® GeForce®

GTX 940M 2GB DDR3

Intel® Core™ i7-
4720HQ processor Intel® Core™ i5-4200H processor Intel® Core™ i5-

4210U processor 
Intel® Core™ i5-

4210M processor 
Intel® Core™ i3-

5010U processor 

15.6" FHD WV Non-Glare, LED 15.6" HD
Non-Glare, LED

14" HD
Non-Glare, LED

15.6" FHD Slim
Non-Glare, 200nits

8GB 4GB 8GB4GB 4GB

1TB 7200rpm
+ 128GB SSD 500GB-7200rpm 1TB-5400rpm1TB 7200rpm; DVD-RW 500GB-7200rpm

38.2 x 25.5 x 1.60 ~ 3.26;
2.7

38.0 x 25.6 x 3.42 ~ 3.60;
 2.3

33.9 x 23.9 x 2.25 ~ 2.50;
 1.77

34.4 x 24.2 x 2.56 ~ 2.56;
 2.1

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS 2-IN-1 SERIES 

TP501UB-DN033T TP500LB-CJ020H TP200SA-
FV0129D/ FV0128D T300CHI-FL076H T200TA-CP004H T100TAM-BING-

DK014B K751LX-T4144D

15.990.000 15.590.000 9.190.000 19.349.000 9.990.000 9.490.000 18.490.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

Windows 10 Home Windows 8.1 FreeDOS

NVIDIA® GeForce®

940M
Intel® HD Graphics

5300 Intel® HD Graphics Gen 7NVIDIA® GeForce®

GTX 940M 2GB DDR3
NVIDIA® GeForce®

GTX 950M 2GB DDR3Intel® HD Graphics

Intel® Core™ i5-
6200U processor 

Intel® Core™ i5-
5200U processor 

Intel® Celeron™
N3050 processor 

Intel® Core™ M-
5Y10 processor Intel® Atom™ Z3775 processor Intel® Core™ i5-

5200U processor 

15.6" FHD Glare
LED Touch

11.6" HD WV 200nits
Glare Touch

12.5" FHD WV 400nits
LED Touch

11.6" HD WV 300nits
LED Touch

10.1" HD WV
250nits Touch

17.3" FHD 250nits
Non Glare, LED

15.6" HD Glare
LED Touch

4GB 8GB 2GB 8GB

500GB 5400rpm
+ 24GB SSD500GB 5400rpm 32GB eMMC

+ 500GB HDD
64GB eMMC

+ 500GB HDD128GB SSD 1TB 7200rpm

37.7 x 25.3 x 2.25 ~ 2.25;
 2.1

38.0 x 25.8 x 2.20 ~ 2.20;
 2.26

29.7 x 20.1 x 1.84 ~ 1.85;
 1.2

31.7 x 19.1 x 0.91 ~ 1.60;
Tablet 0.75 kg; Dock 0.7 kg

30.5 x 20.0 x 2.60 ~ 2.60;
 Tablet 0.75 kg; Dock 0.9 kg

26.3 x 17.1 x 2.45 ~ 2.45;
 1.17

41.5 x 27.2 x 3.04 ~ 3.55;
 2.8

MODEL

CPU

OS

Display

Graphic

RAM

Storage & ODD

Dimension (mm)
Weight (kg)

Connection

Price (VNĐ)

ASUS PERFORMANCE SERIES

K501UX-DM132D K501LX-DM040D K501UB-DM085D K501LB-DM077D K401UB-FR028D K555LA-XX1086D K455LA-WX312D

21.790.000 21.390.000 17.690.000 15.290.000 14.990.000 12.690.000 12.490.000

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 3.0

FreeDOS

NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB DDR3 Intel® HD Graphics 5500NVIDIA® GeForce®

GTX 940M 2GB DDR3 NVIDIA® GeForce® GT 940M 2GB DDR3

Intel® Core™ i7-
6500U processor 

Intel® Core™ i7-
5500U processor 

Intel® Core™ i7-
6500U processor 

Intel® Core™ i5-
5200U processor 

Intel® Core™ i5-
6200U processor Intel® Core™ i5-5200U processor 

15.6" FHD Non Glare, LED 14" FHD 200nits
Glare, LED

15.6" HD
Glare, LED

14" HD
Glare, LED

8GB 4GB

500GB 5400rpm
+ 128GB SSD 500GB 5400rpm1TB 5400rpm 500GB 5400rpm; DVD-RW

38.2 x 25.5 x 2.17 ~ 2.17;
 2

34.3 x 24.1 x 2.09 ~ 2.09;
 1.65

38.2 x 25.6 x 2.53 ~ 2.53;
 2.3

34.4 x 24.2 x 2.56 ~ 2.56;
 2.1
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Giá tham khảo, cấu hình và các sản phẩm phân phối có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sai lệch thông tin: Trong khi mọi nỗ lực đều được áp dụng tối đa để kiểm soát thông tin được trình bày trong đây,
sai lệch thông tin vẫn có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào và những sai lệch được phát hiện sẽ được chỉnh sửa dần.



HÀ NỘI: Tầng 3 – Tòa nhà Kinh Đô, số 292 - phố Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa. TEL: +(84)4 35 379 274
Hotline: 1 900 555 581
Dịch vụ giao trả nhanh MTXT sau bảo hành duy nhất tại Việt Nam 
Giờ Hoạt Động : Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 sáng - 5:00 chiều 

.. TP.HCM: Lầu 5 – Tòa nhà Central Park, 117- 121 Nguyễn Du, Q1. TEL: +(84) 38 257 788

Công Ty TNHH Công Nghệ ASUS Việt Nam

asus.com/vn www.facebook.com/asus.vn http://store.asus.com/vn

ASUS NOTEBOOK, TABLET & PHONE 
SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT
Trong kỷ nguyên số ngày nay, laptop, tablet và smartphone lưu trữ rất nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng. Đó là lý do vì sao các chuyên gia 
IT trên khắp thế giới lựa chọn các sản phẩm ASUS vì họ biết rằng ASUS đồng nghĩa với chất lượng và sự tin cậy. Cho dù bạn chọn mua sản phẩm 
nào cho việc xem phim, nghe nhạc hay xem ảnh, ASUS là sự lựa chọn tối ưu mang đến bạn cả công nghệ và thời trang. Để có cái nhìn 
khách quan, hãy lắng nghe ý kiến và chia sẻ từ các chuyên gia, những người dùng ở mọi nơi để chọn lựa cho mình một sản phẩm phù hợp.

ASUS MULTIMEDIA SeriesASUS ZENBOOK Series

13.3” Zenbook UX303LB13.3” Zenbook UX305FA

Ultrabook™ with discrete graphics 
and premium design

The world’s thinnest
13” UltrabookThe art of power

15.6” Zenbook Pro UX501JW 15.6” N551JQ

TRANSFORM YOUR SENSES

14” K401/ 15.6” K501

ASUS PERFORMANCE Series ASUS COMMERCIAL Series

14.0” K455 | 15.6” K555 14.0” X453 / X55315.0” X554 | 14.0” X454 14’’ PU451 15.6’’ P2520

MULTICOLOR PERFORMANCE EXTRA PERFORMANCE EXTRA - DEPENDABLE FOR SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES

MOST RECOMMENDED WINDOWS DESKTOP BRAND

M32CD K31AD ET2040 Z240ICGT

ASUS DESKTOP Series
MOBILE PERFORMANCE, ELEGANTLY CRAFTED.

ASUS EEEBOOK Series

E202 E403

THE ULTIMATE FIGHTING MACHINE. STRIKE IN SILENCE

12.5” T300 Chi

2-in-1 Ultraportable laptop 
with 12.5” tablet

Laptop with 360° 
rotating touchscreen

TP500/ TP300/ TP20015.6” G551JW17.3” G752VY 15.6” G501JW G20

ASUS GAMING Series ASUS TRANSFORMER BOOK Series

G11

Windows 10. Do great things.
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