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Se pliază pe spate notebook-ul dumneavoastră?
Este momentul să cereţi mai mult de la un
notebook. Funcţionalitatea se combină cu
flexibilitatea în elegantul design x360. Indiferent
cum îl răsuciţi, Spectre x360 oferă. Cu patru
moduri, performanţă de mare viteză şi durată de
viaţă impresionantă a acumulatorului, acest
notebook convertibil are tot ce e mai bun din toate
şi niciun neajuns.

Versatilitate distinctivă
Bucuraţi-vă de o trecere cursivă de la notebook la tabletă şi la orice între acestea, cu o articulaţie elegantă
de 360°, graţie căreia acest notebook convertibil arată minunat în orice poziţie.
Eleganţă uimitoare din orice unghi
Incredibil de subţire şi de uşor, într-un corp metalic uimitor, acest notebook convertibil este o combinaţie de
excepţie între design şi performanţă. Cu ce să se mai compare, când are patru moduri într-un profil de 15,9
mm?
Performanţe impresionante. Portabilitate cât e ziua de mare.
Bucuraţi-vă întreaga zi de performanţele de mare viteză ale acestui notebook premium x360, care oferă o
durată de viaţă a acumulatorului de până la 12.5 ore, pentru a nu vă compromite agenda de lucru.1
Beneficii:
● Windows 10 Home este aici. Faci cu încredere lucruri măreţe, în familiarul stil Windows – şi mai bine.4
● Vizualizaţi fotografii, videoclipuri şi jocuri cu o claritate uimitoare, din aproape orice unghi, pe acest afişaj
Full HD sau Quad HD (opţional) cu ecran tactil, cu diagonală de 33,8 cm (13 inchi) şi unghi de vizualizare
foarte mare.3
● Unitatea funcţionează cu viteza fulgerului, ţinând pasul cu fiecare solicitare. Încărcaţi aplicaţiile rapid, cu
unităţile SSD HP rapide şi eficiente.
● Captaţi toate detaliile, chiar şi în lumină scăzută. Surprindeţi o imagine mai bogată cu dumneavoastră şi
cu ambianţa, graţie unui obiectiv cu unghi larg de vizualizare.5

Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei.
Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi http://www.bapco.com pentru detalii suplimentare. 3 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de
înaltă definiţie (HD). 4 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade
şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, în timp, se pot
aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Vizitaţi http://www.microsoft.com. 5 Este necesar un serviciu de Internet, acesta nefiind inclus.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6500U cu Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, până la 3,1 GHz, cache de 4 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7

Memorie

SDRAM DDR3L de 8 GB (instalat)

Stocare

SSD M.2 de 512 GB

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision Full HD WVA (frontală) cu două microfoane digitale integrate

Senzori

Accelerometru; giroscop; eCompass

Comunicaţii

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran tactil QHD IPS iluminat din spate cu LED-uri, diagonală de 33,8 cm (13,3") (2560 x 1440)

Video

Intel® HD Graphics 520

Sunet

Bang & Olufsen; două difuzoare

Tastatură

De dimensiune normală, stil insulă, iluminată din fundal; HP Control Zone Trackpad

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Caracteristici

Afişaj senzitiv

Tip baterie

Li-ion polimer, 3 elemenţi, 56 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Argintiu natural, capac aluminiu

Software

Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™1

Informaţii suplimentare

număr produs: P3L16EA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894548900
Fabricat în China

Greutate

1,45 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
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Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 12 luni. (Este necesar accesul la Internet. Primele 12 luni incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Husă de piele HP
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Mouse Bluetooth
HP Z8000
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3 ani - returnare
la depozit
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