Specifikace

HP Spectre x360
13-4105nc
Udělal by pro vás váš notebook první a poslední?
Je na čase, abyste od něj požadovali víc. x360 v
elegantním designu spojuje funkčnost s
flexibilitou. Spectre x360 můžete díky jeho
flexibilitě ohnout do libovolné polohy. S čtyři
režimy ohnutí, bleskurychlým výkonem a
neuvěřitelnou životností baterie je tento
konvertibilní notebook nabitý tím nejlepším pro
vaši spokojenost.

Mimořádná všestrannost
Užívejte si plynulý přechod z notebooku na tablet a cokoli mezitím – s elegantním otočným kloubem, se
kterým bude tento konvertibilní notebook vypadat skvěle v každé poloze.
Ohromující styl ze všech úhlů
Úžasně tenký a lehký v působivém kovovém těle – tento konvertibilní notebook představuje mistrovské
spojení designu a výkonu. Nabízí čtyři režimy používání v 15,9mm profilu – co se mu vyrovná?
Působivý výkon. Celodenní mobilita.
Těšte se na bleskurychlý výkon po celý den s tímto prémiovým x360, který se může pochlubit až
12.5hodinovou životností baterie pro splnění všech vašich úkolů.1
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.4
● Prohlížejte si fotografie, videa a hrajte hry v neskutečně čistém podání z téměř jakéhokoli úhlu na této
33,8cm (13") dotykové obrazovce s rozlišením Full HD nebo volitelně QHD s ultra širokými pozorovacími
úhly.3
● S rychlostí a okamžitou odezvou výkonného procesoru Intel® Core™ snadno udržíte krok s těmi
nejnáročnějšími úkoly, a přitom si zachováte vysokou životnost baterie.
● Všem vašim nárokům spolehlivě vyhoví bleskurychlá disková jednotka. S rychlými a efektivními
diskovými jednotkami HP SSD se budou vaše aplikace načítat opravdu rychle.

Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie
vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.bapco.com. 3 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 4 Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací
naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-6200U s grafickou kartou Intel® HD 520 (2,3 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5

Paměť

Paměť 8 GB DDR3L SDRAM (integrovaná)

Ukládání informací

256 GB M.2 SSD

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision Full HD (přední) s dvěma integrovanými digitálními mikrofony

Snímače

Akcelerometr; Gyroskop; eKompas

Komunikace

Kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilní se standardem Miracast)

Snadné použití

Modul TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

33,8cm (13,3") dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením LED

Video

Grafická karta Intel® HD 520

Zvuk

Bang & Olufsen; Dva reproduktory

Klávesnice

Ostrůvková, plná velikost, podsvícená; HP Control Zone Trackpad

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 3 porty USB 3.0 (HP USB Boost); 1 port mini DisplayPort
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Charakteristiky

Dotykový displej

Typ baterie

3článková lithium-iontová polymerová baterie (56 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Popelavě stříbrná, hliníkový kryt

Software

Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™1

Další informace

P/N: P5Q23EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894922977
Vyrobeno v Číně

Hmotnost

1,45 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Bezplatná 12 měsíční zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 12 měsíční bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno
přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Kožené pouzdro
HP 13,3"
F3W21AA

Myš HP Z8000
Bluetooth
H6J32AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8 a Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální
hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8 a Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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