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 360°של רב-תכליתיות .מחיר חכם.
אין מגבלה למה שמחשב מתקפל זה ,הכולל בתוכו
ערך רב ,יכול לעשות .עבור בקלות ממצב 'מחשב
נייד' למצב 'מעמד' למצב 'אוהל' למצב 'לוח' .זהו
התקן הניתן להטיה בזווית של  360°שהנו
"ידידותי" ליישומים וטוב ליצירת קשר עם חברים.

ארבעה מצבים מגוונים

עבוד במצב 'מחשב נייד' ,צפה במצב 'מעמד' ,שחק במצב 'אוהל' ,צא לדרך במצב 'לוח' .עם הציר החדש ,תוכל לעבור בקלות בין
המצבים מתי שרק יתחשק לך.

חיי סוללה שמאפשרים לך חופש

התנתק מחבל הטבור והתמודד עם יומך עם עד  10שעות של חיי סוללה .אפשר לומר שלום לשקע ,ולעשות היכרות עם
1
העולם החיצון.

אחסון המאפשר לשמור הכל

מי חשב שמחשב כל כך דק יכול לאחסן כל כך הרבה? כונן קשיח של עד  ,1 TBשמע מסוג  B&O Playומחיר נהדר הופכים
2
מחשב מתקפל זה לבחירה החכמה ביותר לחוויית הבידור שלך.

 1משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן
והשימוש .בקר בכתובת  http://www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים 4 .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל
את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ).(ISP
בקר בכתובת  5 .http://www.microsoft.comמשך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של
הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  http://www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Core™ i3-6100Uעם כרטיס גרפי  ,2.3 GHz) Intel® HD Graphics 520מטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i3

מעבד

זיכרון  DDR3L SDRAMבנפח (4 GB x 1 ,2 GB x 1) 6 GB

זיכרון

 SATA SSHDשל  5,400 ,500 GBסל"ד; מטמון  ;Flash: 8 GBמודול מטמון ה Flash-מתוכנן להאיץ את תגובת המערכת ולא ניתן להשתמש בו כתוספת לקיבולת האחסון.
לא ניתן להסיר אותו ומשתמש אין גישה אליו.
Dropbox

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision HDקדמית( עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפולים משולבים

תקשורת

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

מד תאוצה; ג'ירוסקופ; eCompass

חיישנים

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; מודול (TPM) Trusted Platform Module

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 520

מסך מגע  HD IPSעם תאורת  WLEDאחורית בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון )(1366 x 768

תצוגה

 B&O PLAYעם  2רמקולים

קול

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

לוח מקשים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

ניתן להמרה

תכונות

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון רב-גונית 3 ,תאים48 Wh ,

צבע מוצר

כיסוי בגוון אדום בוהק ,אפור מוכסף; עיצוב בדוגמת פסים אופקיים

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

יישומי HP

HP 3D DriveGuard

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

Skype ;Evernote

תוכנה

מידע נוסף

P/N: P1D83EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894538574

 1.71ק"ג; ארוז 2.57 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 32.74 x 22.36 x 2.25ס"מ; ארוז 7.6 x 29.4 x 47 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

שרוול אדום  ,HP Spectrumבגודל  35.6ס"מ ) 14אינץ'(
M5Q12AA

עכבר אלחוטי  HP X3000בצבע אדום שקיעה
N4G65AA

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים הספציפיים
עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים
המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  Windows 8ו  .Windows 8.1לניצול
מלא של הפונקציונליות של  Windows 8ו  ,Windows 8.1ייתכן שתידרש לשדרג או לרכוש בנפרד רכיבי חומרה ,נהגים ו/או תוכנה עבור המערכת .בקר בכתובת
./http://windows.microsoft.com/he-IL
כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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