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Нашият най-тънък разглобяем компютър се отличава от
всички останали
Брилянтен дизайн означава да вземете
най-доброто от двата свята без нито едно от
ограниченията. Нашият най-тънък разглобяем
компютър не спестява нищо – той е издръжлив,
стилен и е достатъчно силен, за да увеличи
продуктивността ви като компютър, таблет и
незаменим помощник.

Премиум изживяване 2 в1
Работете с пълната мощ на компютър на високопроизводителна клавиатура или пътувайте
свободно с гъвкавостта на Full HD таблет в едно находчиво устройство.1
Майсторски изработен
Изработен от едно-единствено парче алуминий и стойка от неръждаема стомана за солиден и
гладък завършек, нашият най-тънък разглобяем компютър комбинира изумителна елегантност и
надеждна издръжливост.
Безпределна свобода
Работете далеч от електрическия контакт. С до 10 часа живот на батерията и LTE възможности
имате свободата да работите в движение.2
Изобразяване:
● Windows 10 Home е тук. Правете страхотни неща с познатия ви Windows - но още по-добър.4
● Стандартната подвижна клавиатура „островен тип“ ви позволява да работите отвсякъде
благодарение на 1,5-мм потъване на клавишите и подсветка за повече ефективност при работа.
● Иновативната U-образна стойка от неръждаема стомана се върти на 150°, за да осигури
перфектния ъгъл съобразно нуждите ви при ползване на устройството.
● Сензорният FHD дисплей с WLED подсветка и диагонал с размер 30,5 см (12 инча) с IPS технология
ви осигурява ъгъл на видимост 170 градуса и резолюция 1920x1280.

Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения. 2 Под Windows 10 животът на батерията може да е 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. 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. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ M3-6Y30 с графична карта Intel HD 515 (900 MHz, до 2,2 GHz, 4 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Core™ M

Памет

4 GB DDR3L SDRAM (вградена)

Съхраняване

256 GB M.2 SSD

Уеб камера

2 MP HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен цифров микрофон Intel® RealSense™ 3D Camera с двоен цифров
микрофон (задно разположен)

Комуникация

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

Леснота на употреба

Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

30,5 см (12 инча) диагонал, WUXGA UWVA с BrightView WLED подсветка (1920 x 1280)

Видео

Intel® HD Graphics 515

Звук

Bang & Olufsen; Четворни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка; TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове

Портове

1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 2 USB 3.0 (тип C)
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

3-клетъчна 42 WH литиево-йонна полимерна батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Естествено сребристо

Софтуер

Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™1

Включени аксесоари

Писалка

Допълнителна информация

№ на продукт: T1M92EA #ABB
UPC/EAN код: 889894969057

Тегло

0,82 кг (таблет); 1,19 кг (таблет и основа); Опакован: 3,18 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

30,3 x 20,9 x 0,8 см (таблет); 30,3 x 20,9 x 1,31 см (таблет и основа); Опакован: 47 x 7,6 x 29,4 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.

HP Roar Travel
M1F95AA

Сребриста
безжична
мишка HP
Z3200
N4G84AA

33,78сантиметров
(13,3-инчов)
калъф HP
Spectrum Black
T9J02AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
UM931E
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