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Laptop doanh nhân 14" mỏng nhẹ hàng đầu
Tự tin đảm nhận trọng trách công việc cùng với ASUS ExpertBook B9. Sản phẩm được thiết kế một cách 
tối giản nhất có thể để đẩy những giới hạn về trọng lượng cũng như tính di động lên tầm cao mới nhưng 
vẫn giữ lại được độ vững chắc đáng tin tưởng cần có của những mẫu laptop doanh nhân. Bên cạnh đó, 
thời lượng pin lên đến hơn 20 tiếng sử dụng, hệ thống lưu trữ kép, cổng kết nối đầy đủ, tính năng ASUS 
NumberPad độc quyền và bảo mật chuẩn doanh nghiệp giúp bạn gia tăng hiệu quả làm việc. Có thể nói 
rằng ExpertBook B9 chính là thước đo của mọi laptop doanh nhân ở thời điểm hiện tại.

Intel, the Intel logo, Intel Evo, Intel Core, and Intel vPro are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S and/or other countries.

Laptop doanh nhân 14" pin 20 tiếng, mỏng nhẹ hàng đầu

Giới thiệu nền tảng Intel® Evo™: 
Đi nhiều hơn, làm việc mọi lúc mọi nơi

Cân nặng chỉ 
1,005 kg

Thời lượng pin 
nguyên ngày dài

Độ bền chuẩn 
quân đội Mỹ

SSD kép hỗ trợ 
RAID

Đầy đủ cổng 
kết nối

Công nghệ 
NumberPad™ 
độc quyền

Công nghệ 
ASUS AI Noise-
canceling

Tìm hiểu thêm tại: https://www.asus.com/Laptops/ExpertBook-B9-B9400CEA/



• Vi xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 / 
Vi xử lý Intel® Core™ i5-1135G7

• Windows 10 Pro / Home
• LPDDR4x 8 GB/16 GB/32 GB 4266MHz tích hợp
• Hai SSD M.2 NVMe PCIe® 3.0 x4 512 GB / 1 TB / 1*2 TB, hỗ trợ 

RAID 0, RAID 1
• 14" FHD (1920x1080) chống chói, 400 nits độ sáng, 100% sRGB 
• Cân nặng chỉ 1.005 kg và độ mỏng ấn tượng 14.9 mm

• Màn hình NanoEdge viền siêu mỏng 4 mm, tỷ lệ hiển thị đến 94%
• 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C®, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, HDMI, 

RJ45 thông qua cổng micro HDMI
• Wi-Fi 6, Bluetooth™ 5.0
• 3 năm bảo hành toàn cầu

Đem đến trải nghiệm tuyệt vời
Với sự gia tăng của công việc từ xa và hội nghị truyền hình, ASUS đã triển khai 
công nghệ khử tiếng ồn AI để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Công nghệ khử ồn AI 
của ASUS sử dụng công nghệ máy học để tách tiếng ồn không mong muốn khỏi 
giọng nói. Tính năng ClearVoice Mic trong ứng dụng MyASUS có thể lọc tiếng ồn 
xung quanh và chuẩn hóa tất cả các giọng nói riêng lẻ trong chế độ Nhiều người 
thuyết trình từ các vị trí khác nhau để có chất lượng cuộc gọi hội nghị nhóm tối 
ưu. Tính năng ClearVoice Speaker lọc tất cả tiếng ồn xung quanh ngoài tiếng nói 
của con người.

Độ bền cấp quân sự và bảo mật chuẩn doanh nghiệp
Laptop doanh nhân luôn đòi hỏi độ bền bỉ 
về chất lượng và ASUS ExpertBook B9 đã đạt 
được chứng nhận MIL-STD 810H cho độ bền 
chuẩn quân sự Mỹ. Bên cạnh đó, bảo mật của 
máy cũng được ASUS chú trọng khi trang bị 
hệ thống nhận diện bằng khuôn mặt và nút 
gạt vật lí để che đi webcam trong trường hợp 
không sử dụng.

Nhẹ hơn, bền hơn và di động hơn
Tiếp theo so với người tiền nhiệm của nó, ASUS ExpertBook B9 có trọng lượng siêu 
nhẹ chỉ 1005g nhờ vào khung hợp kim magie-lithium chắc chắn giúp chịu được sự 
khắc nghiệt của các môi trường làm việc. Viền màn hình siêu mỏng cho phép màn 
hình 14 inch vừa với khung máy 13 inch, khiến nó trở nên cực kỳ nhỏ gọn.

Hoàn thành công việc một cách dễ dàng
ASUS ExpertBook B9 đáp ứng mọi tác vụ với thiết kế siêu nhỏ gọn giúp bạn hoàn 
thành công việc nhanh và hiệu quả nhất. Với sức mạnh từ bộ xử lý Intel®
Core™ Processor thế hệ thứ 11 với đồ họa Intel® Iris® Xe graphics và Intel WiFi 6 
siêu nhanh mang lại hiệu suất, kết nối mạng và đồ họa mạnh mẽ. Ổ cứng SSD kép 
cung cấp dung lượng lên đến 2 TB tốc độ nhanh hơn đồng thời hỗ trợ công nghệ 
RAID để cải thiện độ tin cậy và hoạt động nhanh hơn.

Pin siêu lâu, sạc siêu nhanh
Với ASUS ExpertBook B9 bạn sẽ tận 
hưởng trải nghiệm dùng không ngắt 
quãng trong nguyên ngày làm việc hay 
một chuyến bay dài. Sản phẩm cung cấp 
thời lượng pin lên đến 20 giờ ấn tượng 
cùng công nghệ sạc nhanh tiện lợi. 

ASUS ExpertBook B9

1. As of Aug. 1, 2020. Based on internal ASUS market analysis comparing the size of ExpertBook B9 to competitor products. Actual weight may vary by specs.

1005g
siêu nhẹ

14.9mm
độ mỏng

4mm
viền màn hình

Cổng kết nối
Trải qua 5,000 lần

kiểm tra để chắc chắn
về độ bền của
cổng kết nối

Bàn phím
Trải qua 10,000,000

lần nhấn để
chắc chắn về độ

bền của bàn phím

Bản lề
Trải qua 50,000 lần

đóng mở để
đảm bảo về

độ bền của bản lề

Bề mặt máy
Chịu được trọng

lượng lên đến 30Kg 
cho cả mặt trên 

và dưới máy



ASUS ExpertBook B9 B9400

Bộ xử lý
Intel® Core™ i7 1165G7 processor (2.8 GHz, lên đến 4.7 GHz, 12 MB cache, 4 nhân)
Intel® Core™ i5-1135G7 processor (2.4 GHz, lên đến 4.2 GHz, 8 MB cache, 4 nhân)

Hệ điều hành
Windows 10 Pro

Windows 10 Home

Đồ họa Intel Iris XE Graphics

Màn hình
14.0" (16:9) LED-backlit FHD (1920x1080), 400nits, Chống chói 72% NTSC , góc nhìn rộng 

178°, màn hình NanoEdge viền siêu mỏng 4 mm, tỷ lệ hiển thị đến 94%

Webcam 720p HD, Camera IR hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt

Bộ nhớ RAM 8GB / 16GB / 32G 4266MHz LPDDR4x tích hợp

Lưu trữ
Tùy chọn 512GB / 1TB / 1TB*2 PCIe 3.0 x4 M.2 SSD - hỗ trợ RAID 0, RAID 1

Tùy chọn 256GB (Không hỗ trợ RAID)

Kết nối không dây WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5.0

Cổng kết nối
2 x Thunderbolt™ 4 USB-C™ (lên đến 40 Gbps, DisplayPort và hỗ trợ PD) / 1 x HDMI /

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A / RJ45 LAN qua cổng micro HDMI / Cổng khóa Kensington® /
Jack Audio kết hợp

Tính năng bảo mật
Cảm biến tiệm cận, TPM 2.0 (Tùy chọn), Windows Hello với tính năng nhận diện khuôn mặt

(yêu cầu IR Camera), Nắp che Webcam, Cảm biến vân tay, Cổng khóa Kensington,
ASUS Business Manager với tình năng bảo vệ ổ cứng và kiểm soát cổng USB

Nguồn
65W AC Adapter, Chuẩn sạc : USB Type C

(Output : 20 V DC, 3.25 A, 65 W ; Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal)

Pin 66Wh, 4-cell lithium-polymer

Phần mềm quản lý ASUS Business Manager , MyASUS 

 Âm thanh
4 Microphone 360° / 

Công nghệ khử ồn AI / 
Loa chứng nhận bởi Harmon/Kardon

Bàn phím Kích thước đầy đủ có nèn nền, chống tràn, hành trình phím 1.5mm, NumberPad 2.0

Chứng nhận Energy star 7.0, RoHS, BSMI, CEE, MEPS, QCVN

Kích thuớc 32.0 (W) x 20.3 (H) x 1.49 (D) cm

Cân nặng 1.005kg


