
iPad mini 4new iPad 9.7 9.7-inch
iPad Pro

12.9-inch iPad Pro

128gb wi-fi / wi-fi cell 32gb,128gbדגם וזכרון
wi-fi / wi-fi cell

 32gb,128gb,256gb
wi-fi / wi-fi cell

 32gb,128gb,256gb wi-fi / wi-fi
cell

רטינה "9.7, רטינה "7.9, רזולוציה 2048*1536מסך
רזולוציה 

1536*2048

רטינה "9.7, רזולוציה 
1536*2048

רטינה "9.7, רזולוציה 2048*1536

A9 64bit עם A8 64bit עם מעבד תומך M8מעבד
M9 מעבד תומך

A9X 64bit עם מעבד 
M9 תומך

M9 עם מעבד תומך A9X 64bit

touch idמובנה בכפתור מובנה בכפתור הבית
הבית

מובנה בכפתור הביתמובנה בכפתור הבית

8MP, צילום וידאו 8MP, צילום וידאו באיכות 1080pמצלמה אחורית
1080p באיכות

12MP, צילום וידאו 
4K HD באיכות

1080p 8, צילום וידאו באיכותMP

1.2MP ishight עם מגוון מצבי מצלמה קדמית
720HD צילום וצילום וידאו באיכות

 1.2MP ishight
עם מגוון מצבי 

צילום וצילום וידאו 
720HD באיכות

5MP ishight עם מגוון 
מצבי צילום וצילום וידאו 

720HD באיכות

1.2MP ishight עם מגוון מצבי צילום 
720HD וצילום וידאו באיכות

  713 גרם     437 גרם  469 גרם298.8 גרםמשקל

 גובה: 203.2 מ"ממידות
 רוחב: 134.8 מ"מ

עובי: 6.1מ"מ

 גובה: 240 מ"מ
 רוחב: 169.5 מ"מ

עובי: 7.5 מ"מ

 גובה: 240 מ"מ
 רוחב: 169.5 מ"מ

עובי: 6.1 מ"מ

 גובה: 305.7 מ"מ
 רוחב: 220.6 מ"מ

עובי: 6.9 מ"מ

LightningLightning Lightning with smartשקע טעינה
connector

Lightning with smart connector

 SIM כרטיס
תומך

Nano-SIM Nano-SIM )בדגמים סלולריים(
)בדגמים 

סלולריים(

Nano-SIM )בדגמים 
סלולריים(

Nano-SIM )בדגמים סלולריים(

עד 10 שעות גלישה באינטרנט, סוללה
צפיה בוידאו או האזנה למוסיקה

עד 10 שעות 
גלישה באינטרנט, 

צפיה בוידאו או 
האזנה למוסיקה

עד 10 שעות גלישה 
באינטרנט, צפיה בוידאו 

או האזנה למוסיקה

עד 10 שעות גלישה באינטרנט, צפיה 
בוידאו או האזנה למוסיקה

IOS 10IOS 10IOS 10IOS 10מערכת הפעלה
iPad, כבל iPad, כבל הטענה ומטעןמה בערכה

הטענה ומטען
iPad, כבל הטענה 

ומטען
iPad, כבל הטענה ומטען

שנת אחריות יצרן שנת אחריות יצרן Appleאחריות
Apple

שנת אחריות יצרן 
Apple

Apple שנת אחריות יצרן

silver / space gray / gold silver / spaceצבעים
gray / gold

 rose gold / silver / 
space gray / gold

silver / space gray / gold

תמיכה ב 
 Apple pencil

 + Smart
keyboard

iPad השוואת דגמי


