Karta produktu

HP Spectre x360
13-4110nw
Czy Twój komputer przenośny zapewnia Ci niezwykłą
elastyczność?
Nadszedł czas, aby zażądać od komputera
przenośnego czegoś więcej. Elegancko
zaprojektowany model x360 to połączenie
funkcjonalności z elastycznością. Bez względu na
to, jak go ustawisz, Spectre x360 spełni swoje
zadanie. Dzięki czterem trybom pracy, olbrzymiej
wydajności i imponującej żywotności akumulatora
ten konwertowalny komputer przenośny oferuje
wszystko, co najlepsze w każdym z urządzeń.

Wyróżniająca się wszechstronność
Ciesz się możliwością przemiany komputera przenośnego w tablet lub ustawienia go pod wybranym
kątem z elegancko zaprojektowanym zawiasem umożliwiającym obrót o 360°, dzięki czemu ten
konwertowalny komputer przenośny wygląda świetnie w każdej pozycji.
Wspaniały styl pod każdym kątem
Niezwykle cienka, lekka i wizualnie oszałamiająca metalowa konstrukcja tego konwertowalnego
komputera przenośnego stanowi mistrzowskie połączenie stylu i wydajności. Cztery tryby pracy i profil o
szerokości 15,9 mm zapewniają niezrównane możliwości.
Imponująca wydajność. Mobilność przez cały dzień.
Olbrzymia wydajność doskonałego modelu x360 zapewnia nawet 12.5 godzin pracy akumulatora, co
wystarcza na cały dzień bezkompromisowego użytkowania.1
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemy Windows
– z wieloma udoskonaleniami.4
● Przeglądaj zdjęcia, oglądaj filmy i graj na ekranie dotykowym o przekątnej 33,8 cm (13") zapewniającym
doskonały, wyraźny obraz niemal pod każdym kątem, rozdzielczość Full HD lub opcjonalnie Quad HD
oraz bardzo szerokie kąty wyświetlania.3
● Dzięki szybkości i krótkim czasom reakcji potężnego procesora Intel® Core™ możesz realizować nawet
najbardziej wymagające zadania, nie nadwyrężając zasobów akumulatora.
● Bardzo szybki napęd, który nadąży za każdym poleceniem. Szybkie ładowanie aplikacji dzięki szybkim i
wydajnym napędom SSD firmy HP.

Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, obsługi, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna
pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.bapco.com. 3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w
wysokiej rozdzielczości. 4 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego
sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu
lub spełnienia innych warunków w miarę upływu czasu. Patrz http://www.microsoft.com. 5 Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6500U z kartą graficzną Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, do 3,1 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7

Pamięć

8 GB pamięci DDR3L SDRAM (wbudowanej)

Archiwizacja danych

256 GB M.2 SSD

Kamera internetowa

Kamera internetowa HP TrueVision Full HD WVA (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Czujniki

Akcelerometr; Żyroskop; Kompas elektroniczny;

Komunikacja

802.11a/b/g/n/ac (2x2) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem Miracast)

Łatwa obsługa

Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Ekran dotykowy LED o przekątnej 33,8 cm (13,3") FHD IPS (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Dźwięk

Bang & Olufsen; Dwa głośniki

Klawiatura

Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z odizolowanymi klawiszami; HP Control Zone Trackpad

Porty

1 port HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 3 porty USB 3.0 (HP USB Boost); 1 port Mini DisplayPort
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Cechy

Ekran dotykowy

Typ baterii

3-ogniwowy akumulator polimerowy litowo-jonowy 56 Wh

Zasilanie

Zasilacz 45 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalnie srebrna obudowa aluminiowa

Oprogramowanie

Netflix; Skype

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™1

Akcesoria w zestawie

Futerał

Informacje dodatkowe

P/N: P1S26EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889894957238
Wyprodukowano w Chinach

Waga

1,45 kg; Zapakowane: 3,38 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Zapakowane: 41,5 x 13 x 31 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 12-miesięcznym (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 12-miesięcznym w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Skórzany
futerał HP 13,3"
F3W21AA

Głośnik
bezprzewodow
y HP Roar Plus,
czarny
G0H96AA

Mysz Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM946E
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