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360 градуса гъвкавост. Една интелигентна цена.
Няма невъзможни неща за този
хибриден компютър, който ви
предлага много голяма стойност.
Превключвайте лесно между
режимите „преносим компютър“,
„стойка“, „палатка“ и „таблет“.
Наслаждавайте се на приложения и
се свързвайте с приятели с четирите
режима на сгъващата се на 360
градуса машина.

Четири различни режима
Работете в режим „преносим компютър“, гледайте в режим „стойка“, играйте в режим „палатка“ и
влезте в мрежата в режим „таблет“. Новите панти ви позволяват да превключвате лесно между
режимите във всеки един момент.
Живот на батерията, който ви освобождава
Оставете зарядния кабел вкъщи и посрещнете деня с изключително издръжливата батерия.
Довиждане, контакт. Здравей, свят.
Място за съхранение на всичко
Кой ли е предполагал, че такава тънка машина може да съхрани толкова много информация?
Твърдият диск с размер до 1 TB, звукът B&O Play и страхотната цена превръщат този хибриден
компютър в най-интелигентния избор за миговете ви на развлечение.1
Изобразяване:
● Windows 10 Home е тук. Правете страхотни неща с познатия ви Windows - но още по-добър.3
● Придвижвайте се лесно с бързо реагиращ сензорен екран и се наслаждавайте на своите филми и
снимки с ярка висока резолюция.4
● Вършете задачи, пътувайте и бъдете по-дълго навън, без да се притеснявате за презареждане.5
● Сбогувайте се с бръмчащите вентилатори. Компютърът ви може да работи съвсем тихо, без
шумни устройства или грозни отвори, благодарение на иновативен дизайн, който елиминира
вентилатора.

1 За твърди дискове, 1 TB = 1 трилион байта. Реалният форматиран капацитет е по-малко. 2 Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от
надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране,
което винаги е включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com. 4 Съдържание с висока разделителна
способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 5 Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта,
конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето
и използването. За допълнителна информация вижте http://www.bapco.com.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Celeron® N3050 с графична карта Intel® HD (1,6 GHz, до 2,16 GHz, 2 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Celeron®

Памет

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Съхраняване

500 GB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Дисплей

29,5 см (11,6 инча) диагонал, HD IPS сензорен екран с WLED подсветка (1366 x 768)

Мрежов интерфейс

Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN

Безжични връзки

802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0

Видео

Intel HD Graphics

Звук

B&O PLAY с 2 високоговорителя

Уеб камера

HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен масив цифров микрофон

Включени аксесоари

Пълноразмерна клавиатура от "островен тип"; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста

Характеристики

Конвертируем дизайн

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 многоформатен четец на SD карти

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток; 2-клетъчна, 32 Wh литиево-йонна призматична батерия

Приложения на НР

HP 3D DriveGuard

Софтуер

Evernote; Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™ 2

Допълнителна информация

№ на продукт: K3D80EA #AKS
UPC/EAN код: 889894601711

Тегло

1.46 кг; Опакован: 2,19 кг

Размери

30,6 x 20,8 x 2,25 см; Опакован: 46 x 29,4 x 7,6 см

Цвят на продукта

Пепеляво сребрист, залезно червен капак; Дизайн с хоризонтални декоративни линии

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта
си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на HP.

25 GB безплатно онлайн съхранение за шест месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за
онлайн актуализации след това.)
1

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.
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U4817E
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