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Вашият преносим компютър накланя ли се назад, ако ви е
необходимо?
Време е да изискате повече от преносимия си
компютър. Функционалността се среща с
гъвкавостта в елегантния дизайн на x360.
Накъдето и да го наклоните, Spectre x360
работи. С четирите си режима, светкавично
бърза работа и впечатляващ живот на
батерията, този конвертируем преносим
компютър притежава най-доброто от всички
светове и никой от недостатъците им.

Разграничаваща се многообразност
Насладете се на безпроблемния преход от преносим компютър към таблет и всичко между тях с
360° връзка с елегантен дизайн, което позволява този конвертируем преносим компютър да
изглежда чудесно във всяка позиция.
Впечатляващ стил от всеки ъгъл
Удивително тънък и лек, във визуално впечатляващ метален корпус, този конвертируем преносим
компютър е майсторска смесица от дизайн и ефективност. Какво друго можете да сравните с четири
режима в 15,9 милиметров профил?
Впечатляваща ефективност Преносимост през целия ден.
Насладете се на светкавично бърза работа през целия ден с този първокласен x360, който
удължава живота на батерията до 12.5 часа, за да издържи на безкомпромисния ви график.1
Изобразяване:
● Windows 10 Home е тук. Правете страхотни неща с познатия ви Windows - но още по-добър.4
● Гледайте изображения, видеоклипове и играйте игри с впечатляваща яснота от почти всеки ъгъл
на този Full HD или като опция Quad HD тъчскрийн дисплей с диагонал от 33,8 см (13 инча) с ултра
широк ъгъл на виждане.3
● Запознайте се със светкавично бързия диск, който може да отговори на всичките ви изисквания.
Зареждайте приложенията си бързо със скоростни и ефективни SSD дискове на HP.
● Уловете всички детайли дори и при слаба светлина. Покажете повече от себе си и заобикалящата
ви среда в уеб разговорите благодарение на лещата с широк ъгъл на видимост.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 естествено с времето и използването. За допълнителна информация вижте http://www.bapco.com. 3
Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 4 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. 5 Изисква се
интернет услуга, която не е включена.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ i7-6500U с графична карта Intel® HD 520 (2,5 GHz, до 3,1 GHz, 4 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор i7 Intel® Core™

Памет

8 GB DDR3L SDRAM (вградена)

Съхраняване

512 GB M.2 SSD

Уеб камера

HP TrueVision Full HD уеб камера (предно разположена) с вградени двойни цифрови микрофони

Сензори

Акселерометър; Жироскоп; eCompass

Комуникация

Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (2x2) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Модул за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

33,8 см (13,3 инча) диагонал, QHD IPS сензорен екран с LED подсветка (2560 x 1440)

Видео

Intel® HD Graphics 520

Звук

Bang & Olufsen; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка; HP Control Zone Trackpad

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 мини DisplayPort
1 многоформатен четец на SD карти

Характеристики

Сензорен дисплей

Тип на батерията

3-клетъчна, 56 Wh литиево-йонна полимерна батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Сребрист алуминиев капак

Софтуер

Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™1

Допълнителна информация

№ на продукт: P3L16EA #ABB
UPC/EAN код: 889894548900
Произведено в Китай

Тегло

1,45 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

32,5 x 21,8 x 1,6 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

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.

1

Предложение за 12 месец пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 12 месец са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

33,8 см
(13,3-инчов)
луксозен кожен
калъф HP
F3W21AA

Bluetooth мишка
на Z8000 НР
H6J32AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
UM931E
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