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HP Spectre x360
13-4102nn
Se tudi vaš prenosni računalnik zlahka pregiba in obrača?
Čas je, da od svojega prenosnega računalnika
zahtevate več. Elegantno zasnovan x360 združuje
tako učinkovitost kot prilagodljivost. Kakor koli ga
prepognete, bo HP-jev prenosni računalnik
Spectre x360 izpolnil vaše zahteve. S štirimi načini
uporabe, izjemno hitro zmogljivostjo in
dolgotrajno življenjsko dobo akumulatorja HP-jev
prilagodljivi prenosni računalnik ponuja številne
prednosti in poskrbi, da ne boste prikrajšani v
nobenem pogledu.

Izjemna uporabnost
Izkoristite prednosti različnih načinov uporabe s preprostim spreminjanjem oblike, kot na primer iz
prenosnega računalnika v tabličnega, pri čemer elegantno oblikovan tečaj s kotom 360° poskrbi za
računalnikovo privlačno podobo v vseh položajih.
Vsestranska privlačnost
Ta prilagodljiv, neverjetno tanek in lahek prenosni računalnik s privlačnim kovinskim ohišjem je vrhunska
kombinacija oblike in zmogljivosti. S štirimi načini uporabe in profilom 15,9 mm izpolnjuje vsakršna
pričakovanja.
Izvrstna zmogljivost. Celodnevna prenosljivost.
Prednost pri prilagajanju vašemu razgibanemu vsakdanjiku zagotavlja izjemno hitra zmogljivost modela
x360, ki se ponaša z do 12.5-urno življenjsko dobo akumulatorja.1
Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.4
● Zaslon na dotik z diagonalo 33,8 cm (13 palcev) polne visoke ločljivosti ali ločljivosti Quad HD (dodatno)
z izjemno širokimi zornimi koti omogoča ogled fotografij, videoposnetkov in iger v izjemni jasnosti pod
skoraj vsakim kotom.3
● Izvajajte najbolj zahtevna opravila ob majhni porabi energije akumulatorja s hitrostjo in odzivnostjo
zmogljivega procesorja Intel® Core™.
● Spoznajte kot blisk hiter disk, ki lahko izpolni vsako zahtevo. Prenesite aplikacije v trenutku s hitrimi in
učinkovitimi fiksnimi pogoni HP.

Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih programov, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja
zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti glejte spletno mesto http://www.bapco.com. 3 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 4 Vse funkcije niso
na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste
lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika
internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com. 5 Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U z grafično kartico Intel® HD 520 (2,3 GHz, do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5

Pomnilnik

8 GB DDR3L SDRAM (vgrajen)

Shranjevanje

256 GB M.2 SSD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision Full HD WVA (na sprednji strani) z vgrajenimi dvokanalnimi digitalnimi mikrofonomi

Senzorji

Merilnik pospeška; Giroskop; eCompass

Komunikacija

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon na dotik FHD IPS z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca), z osvetlitvijo LED od zadaj (1920 × 1080)

Video

Grafična kartica Intel® HD 520

Zvok

Bang & Olufsen; Dva zvočnika

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju; Sledilna ploščica HP Control Zone

Vrata

1 vrata HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 3 vrata USB 3.0 (HP USB Boost); 1 kartica Mini DisplayPort
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Funkcije

Zaslon na dotik

Vrsta baterije

3-celični litij-ionski polimerni akumulator (56 Wh)

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Naravno srebrn, aluminijast pokrov

Programska oprema

Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™1

Priloženi pripomočki

Etui

Dodatne informacije

Št. dela: T1L06EA #ABB
Koda UPC/EAN: 889899005897
Izdelano na Kitajskem

Teža

1,45 kg; Pakirano: 3,38 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Pakirano: 41,5 x 13 x 31 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija
1

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

12-mesečni brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 12 mesečni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Usnjen etui za
HP 13,3
F3W21AA

Črni brezžični
zvočnik HP Roar
Plus
G0H96AA

HP Z8000
Bluetooth
Mouse
H6J32AA

3-letni prevzem in vračilo
UM963E
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