
Chùm ảnh trải nghiệm thực tế iPad mới của 
Apple 
Giống với trường hợp iPhone 4S và iPhone 4 trước đây, iPad thế hệ mới 
hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào so với phiên bản trước đây, 
ngoại trừ những sự thay đổi về cấu hình và ứng dụng bên trong. 

Những hình ảnh chính thức của iPad thế hệ mới do Apple cung cấp: 

 

iPad thế hệ mới không có sự khác biệt về thiết kế so với iPad 2 

 

Màn hình retina với độ phân giải lớn gấp đôi so với iPad 2 trước đây 



 

Các ứng dụng đồ họa được thiết kế lại để sử dụng dễ dàng hơn 

 

Nội dung đồ họa hiển thị mạnh mẽ hơn nhờ vào vi xử lý A5X 



 

Máy ảnh trên iPad thế hệ mới đã được nâng cấp lên 5 megapixel 

 

Duyệt web trên iPad thế hệ mới 

Ảnh thực tế trải nghiệm iPad thế hệ mới: 



 

iPad mới cũng được trang bị lớp vỏ SmartCover tương tự như iPad 2 

 

Màn hình Retina với độ phân giải gấp đôi cho chất lượng hình ảnh sắc 
nét hơn hẳn so với trước đây 



 

Thiết kế của iPad mới hầu như không có khác biệt 

 



 

Máy có thiết kế dày 9,4mm, dày hơn so với iPad 2 (chỉ dày 8,8mm) 

 

Mặt sau với logo quả táo quen thuộc 



 

Cận cảnh camera ở mặt trước 

 

Camera sau đã được nâng cấp lên 5 megapixel, hỗ trợ quay phim HD 
1080p 



 

Giao diện menu quen thuộc trên iOS 5.1 

 



 

Giao diện các ứng dụng đồ họa trên iPad mới 

 

Biên tập và chỉnh sửa ảnh dễ dàng hơn trên iPad mới 



 

Ứng dụng GarageBand cho phép người dùng chơi nhạc cụ cùng nhau 
trên các thiết bị iOS 

 

Đến tận bây giờ, Apple vẫn không công bố tên gọi chính thức cho sản 
phẩm của mình, mà vẫn chỉ gọi là… iPad mới. 
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