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Thời lượng pin lên đến 
10 tiếng 

ASUS BR1100F nổi bật với thiết kế xoay lật cùng màn hình cảm ứng hỗ trợ bút stylus, lý tưởng cho giảng dạy, học tập         

hiệu quả và sáng tạo. Sản phẩm bền bỉ  khi đáp ứng được các tiêu chuẩn quân đội. Máy cũng hỗ trợ WiFi 6 cho tốc độ kết nối 

nhanh và công nghệ khử tiếng ồn AI nâng cao chất lượng đàm thoại trong những buổi hội thảo và học từ xa.

Unlock Limitless Learning

Độ bền 
chuẩn quân đội Mỹ

Thiết kế Mô-đun
Dễ dàng sửa chữa WiFi 6 



ASUS BR1100F
• ASUS khuyến nghị sử dụng Windows 10 Pro
• Tối đa Intel® Pentium® Silver N6000 Processor
• Lên đến 128 GB eMMC và 128GB PCIe® SSD
• Lên đến 16GB DDR4 2400MHz RAM
• 11.6” LED backlit, HD (1366 x 768) 16:9 IPS glossy touch panel, độ sáng 250 nits    

• WiFi 6 (802.11ax) và Bluetooth 5.0
• Đèn LED báo hiệu nguồn và tín hiệu internet
• Camera khử nhiễu
• Camera 13MP tích hợp trên thân máy
•   Bút stylus hỗ trợ 4096 cấp độ cảm ứng lực

Độ bền chuẩn Quân sự Mỹ
Một tấm đệm cao su phủ toàn thân máy cho phép máy có thể chịu được 

những cú rơi lên đến 120 cm và bàn phím chống tràn có thể chống chịu 

với sự cố tràn chất lỏng lên đến 330 cc mà không gây hại.

Bản lề được thử nghiệm lên đến 30.000 chu kỳ đóng mở, cổng kết nối trải 

qua 5.000 lần kiểm nghiệm để đảm bảo độ bền vật lý và 10.000 lần dành 

riêng cho cổng USB-C®.

Tối ưu cho học tập từ xa
Với xu hướng phục vụ học tập và làm việc từ xa. ASUS BR1100F cung 

cấp tùy chọn WiFi 6 cho kết nối nhanh chóng. Bên cạnh đó, công nghệ 

khử tiếng ồn AI cũng như giảm nhiễu hình ảnh 3D giúp các cuộc gọi 

trực tuyến được rõ ràng và đảm bảo chất lượng cao nhất.

Dễ dàng quản lý cho trải nghiệm 
học tập không ngắt quãng
ASUS BR1100F có đèn báo LED tích hợp vào mặt A cho phép 

xem nhanh máy tính xách tay cụ thể có đang gặp sự cố kết 

nối internet hoặc nguồn điện hay không.

ASUS BR1100F còn có thiết kế dạng mô-đun cho phép thay 

thế các thành phần chính trong vài phút bằng các công cụ 

đơn giản. Ngoài ra, mặt dưới được gắn chặt bằng vít cố định, 

loại bỏ lo lắng về việc mất những bộ phận nhỏ này trong quá 

trình sửa chữa.
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An toàn hơn với lớp kháng khuẩn
Bề mặt laptop qua thời gian sử dụng có thể chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại. Lớp kháng khuẩn 

ASUS BacGuard được tích hợp trong bàn phím, touchpad và phần kê tay của ASUS BR1100F góp 

phần quan trọng đảm bảo vệ sinh cho người dùng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như 

trẻ em. Tính năng này đã được chứng nhận chuẩn ISO 22196 hạn chế khả năng sinh sôi của vi 

khuẩn đến 99% trong chu kỳ 24 giờ. Vệ sinh sản phẩm hết sức dễ dàng với dung dịch cồn, giúp 

giữ máy luôn sạch sẽ, an toàn cho trẻ nhỏ trong suốt qua trình học tập, giải trí.



ASUS laptop BR1100F
Hệ điều hành ASUS khuyến nghị dùng Windows 10 Pro

CPU
Intel® Celeron® N4500 Processor 1.1 GHz (4 MB Cache, lên tới 2.8 GHz, 2 nhân)
Intel® Celeron® N5100 Processor 1.1 GHz (4 MB Cache, lên tới 2.8 GHz, 4 nhân)

Intel® Pentium® Silver N6000 Processor 1.1 GHz (4 MB Cache, lên tới 3.3 GHz, 4 nhân)

Bộ nhớ RAM DDR4 4 GB / 8 GB / 16 GB 2400 MHz tích hợp

Số khe RAM N/A

Ổ cứng SSD
Tùy chọn SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3 X 2 128 GB

Tùy chọn eMMC 64 GB eMMC / 128 GB

Ổ cứng HDD N/A

Màn hình
11.6” LED backlit cảm ứng, HD (1366 x 768) 16:9 IPS glossy panel, 250 nits brightness, 63% screen-to-

body ratio

GPU Intel® UHD Graphics

Cổng kết nối

1 x 3.5 mm Combo Audio Jack
1 x DC-in

1 x HDMI 1.4
1 x RJ45 Gigabit Ethernet

1 x USB 2.0 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® with power delivery support
MicroSD card reader (Tùy chọn)

Bút Stylus (Tùy chọn)

Camera Webcam HD 720p với microphone ; camera 13MP tích hợp trên thân máy

Kết nối không dây
WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5.0
Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2

LAN 10/100/1000 Mbps

Âm thanh
Công nghệ chống ồn AI

2 loa stereo
Microphone định hướng hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói

Cân nặng 1.40 kg với pin 42 Wh

Kích thước 29.46 x 20.49 x 1.99 cm

Pin 42 Wh, 3S1P, 3-cell Li-ion

Nguồn
USB-C®, 45 W AC adapter, Output: 15 V DC, 3 A, 45 W, Input: 100~240 V AC 50/60 Hz universal
ø4.0, 45W AC adapter, Output: 19 V DC, 2.37 A, 45 W, Input: 100~240 V AC 50/60 Hz universal

Bàn phím Kích thước đầy đủ, chống tràn, hành trình phím 1.35 mm

Bảo mật TPM 2.0 (Tùy chọn) / khe chắn webcam / khóa Kensington

Chứng nhận Energy star 8.0, RoHS, BSMI, CEE, MEPS, QCVN

Bảo hành Từ 1 đến 3 năm


