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Tính cơ động tuyệt vời
ASUS ExpertBook B1 là chiếc máy tính xách tay doanh nghiệp mỏng, nhẹ với 
trọng lượng lý tưởng chỉ 1,45 kg. Vậy nên nó đủ tiện dụng để mang đi khắp nơi. 
Chỉ cần cầm máy lên và đi!
Màn hình NanoEdge viền mỏng 6,4 mm, tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 84% 
giúp sản phẩm trở nên nhỏ gọn đáng kinh ngạc. Hơn nữa trải nghiệm hình ảnh 
tràn viền càng thêm ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả hiển thị nội dung, 
tăng hứng khởi làm việc mỗi ngày.

Hiệu năng đỉnh cao đi cùng chi phí tối ưu
Hãy tận hưởng hiệu năng cực mạnh trên ASUS ExpertBook B1 với bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 11 mới nhất và 
đồ họa rời NVIDIA® GeForce® giúp bạn hoàn thành mọi tác vụ. Khả năng nâng cấp linh hoạt với RAM DDR4 cho 
bộ nhớ tối đa 48 GB, ổ cứng kép 1 SSD M.2 PCIe + 1 HDD cung cấp dung lượng lưu trữ thoải mái, đây chính là 
chiếc máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp được trang bị để thực hiện những tác vụ cường độ cao nhất 
và tối ưu chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp.

Sinh ra để tỏa sáng, tối ưu cho doanh nghiệp

Trọng lượng 
chỉ 1.45kg

Thời lượng  
pin dài

Độ bền chuẩn 
Quân sự Mỹ

Công nghệ 
lưu trữ kép

Đầy đủ  
cổng kết nối

Khử tiếng ồn 
AI
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• 11 Gen Intel® Core™ i3, i5, i7
• Windows 10 Pro / Home
• 4/8/16 GB RAM tích hợp và 1 khe RAM DDR4 2666 MHz, tối đa 32 GB
• 1 SSD M.2 PCIe 3x2 dung lượng tối đa 1TB và 1 HDD dung lượng tối 

đa 2TB
• 14" HD (1366 x 768) / FHD (1920 x 1080) chống chói 
• Cân nặng từ 1,45 kg
• Màn hình NanoEdge viền mỏng 6,4 mm, tỷ lệ 84% so với thân máy

• 1 x Thunderbolt™ 4.0 (hỗ trợ sạc pin và xuất hình ảnh),  
2 x USB-A 3.2 Gen2, 1 x USB-A 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45,  
1 x Micro SD card reader, 1 x  Kensington Lock, 1 x D-SUB,  
1 x cổng tai nghe/mic 3.5 mm

• Wifi 6 và Bluetooth 5.0
• Bảo hành từ 1 - 3 năm

Bền bỉ, bảo mật chuẩn doanh nghiệp
Nguy cơ va đập trong môi trường doanh nghiệp luôn hiện hữu, vậy nên ExpertBook B1 được thiết kế để đáp 
ứng và giải quyết mọi trở ngại bằng chứng nhận MIL-STD 810H - tiêu chuẩn mới nhất và vô cùng khắt khe 
của quân đội Mỹ. Máy dễ dàng vượt qua những điều kiện khắc nghiệt, từ nhiệt độ đóng băng tới cái nóng 
héo hắt của những cơn bão sa mạc và những cú sốc do va đập hàng ngày. Sản phẩm cũng vượt qua các bài 
thử nghiệm nghiêm ngặt bao gồm ép tấm nền, va đập và thả rơi để đảm bảo độ bền.
ASUS ExpertBook B1 đi kèm một hệ thống bảo mật chuẩn doanh nghiệp nhằm đảm bảo mọi tài liệu quan 
trọng không bị rò rỉ. Máy sở hữu cảm biến vân tay một chạm tích hợp trong nút nguồn hiện đại và tấm chắn 
webcam vật lý, cùng chip TPM 2.0 nhằm đảm bảo những kẻ tấn công không thể quan sát những cảnh hậu 
trường trong cuộc sống riêng tư của bạn. Ngoài ra, khe khóa Kensington được trang bị sẽ giúp bảo vệ chiếc 
laptop của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nâng cao hiệu suất làm việc bằng giải pháp toàn diện từ ASUS
Với xu hướng các cuộc hội thảo video và làm việc từ xa ngày một phổ biến, 
ASUS đã nghiên cứu công nghệ ASUS AI Noise-Cancelling nhằm mang 
lại chất lượng đàm thoại tốt nhất. Tính năng microphone khử tiếng ồn 
bằng trí thông minh nhân tạo (AI) có trong ứng dụng MyASUS lọc hiệu quả 
những tiếng ồn môi trường không mong muốn.
 
Bên cạnh đó, ASUS ExpertBook B1 còn được thiết kế bằng triết lý đơn giản 
hóa mọi mặt công việc của bạn. Hàng loạt các tính năng sáng tạo giúp 
tăng năng suất làm việc bao gồm NumberPad 2.0 - bàn phím số độc quyền 
của ASUS và bàn phím có đèn nền. Màn hình với bản lề cho phép mở tới 
180° - cực kỳ phù hợp để chia sẻ thông tin với mọi người trong những cuộc 
họp, buổi thảo luận.

Đầy đủ mọi kết nối, tăng cường tính linh hoạt
Khả năng kết nối đặc biệt quan trọng với một chiếc máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp để có thể xử lý mọi tác vụ. ASUS 
ExpertBook B1 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm Intel® Thunderbolt™ 4 cao cấp cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 
40 Gbps, hỗ trợ xuất video và khả năng sạc nhanh. Máy cũng có hai cổng USB-A 3.2 thế hệ 2 và một USB-A 2.0, HDMI 2.0, Ethernet 
cùng một khe cắm thẻ microSD. Để nâng cao độ tin cậy, tất cả cổng kết nối đều được gia cường độ chắc chắn và trải qua nhiều 
bài  thử nghiệm để chịu được hơn 10.000 lần cắm.
Ngoài ra với công nghệ ASUS WiFi Master và chuẩn WiFi 6 tân tiến giúp máy tự động kết nối internet nhanh nhất, đảm bảo sự ổn 
định và mạnh mẽ cho dù bạn ở bất kỳ đâu. Vì vậy, ASUS ExpertBook B1 luôn sẵn sàng cho mô hình làm việc từ xa hiện tại.
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ExpertBook B1 B1400

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)
Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (3.0 GHz, lên đến 4.1 GHz, 6 MB cache, 2 nhân)

Hệ điều hành
Windows 10 Pro

Windows 10 Home
DOS

Đồ họa
Intel UHD Graphics

Intel Iris XE Graphics
NVIDIA® GeForce MX330 2GB

Màn hình
14.0" HD 1366x768 chống chói, 200 nits

14.0" FHD 1920x1080 chống chói, 200 nits
14.0" FHD IPS 1920x1080 chống chói, 250 nits

Camera 720p HD Camera with microphone

Bộ nhớ RAM
4/8/16GB RAM DDR4 tích hợp

1 khe RAM DDR4 4/8/16GB (Tối đa 32GB)

Lưu trữ Hỗ trợ lên đến 2TB HDD và 1TB SSD M.2 PCIe® 3x2

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

Cổng kết nối
1 x Thunderbolt™ 4.0 (hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort) , 2 x USB-A 3.2 Gen2 , 

1 x USB-A 2.0 , 1 x HDMI 1.4 , 1 x RJ45 , 1 x Micro SD card reader , 1 x  Kensington Lock ,
1 x D-SUB , 1 x cổng tai nghe/mic 3,5 mm 

Tính năng bảo mật
Khóa Kensington , Cảm biến vân tay một chạm tích hợp trong nút nguồn ,  

Chip TPM 2.0 , Tấm chắn webcam vật lý , Mật khẩu bảo vệ BIOS

Nguồn
ø4.5, Bộ đổi nguồn AC 65W

Đầu ra: 19V DC, 3,42A, 65W, Đầu vào: 100~240V AC 50/60Hz phổ thông

Pin 42WHrs, Li-ion 3 cell

Phần mềm quản lý ASUS Business Manager , MyASUS , Wake-on-LAN

 Âm thanh
SonicMaster

Loa Stereo 2W tích hợp
Microphone dạng dải hỗ trợ Cortana

Chứng nhận EPEAT, Energy star

Kích thuớc 32.34 (W) x 21.56 (D) x 1.92 (H) cm

Cân nặng 1.45kg


