Karta produktu

HP ENVY x360
15-w154nw
360° wszechstronności. Zaprojektowany, aby się wyróżniać.
Nie ma nic złego w samym komputerze
przenośnym – ale po co ograniczać się do jednego
trybu, kiedy można mieć cztery? Wzbogaciliśmy
nasz wyjątkowy komputer konwertowalny 360° o
najwyższej klasy funkcje, które zapewnią Ci
maksymalną elastyczność i godny
pozazdroszczenia wygląd.

Moc i wydajność. W czterech trybach.
Cztery unikatowe tryby pracy, potężny procesor Intel® Core™ i znaczna pojemność dyskowa sprawiają, że
korzystanie z tego komputera konwertowalnego to prawdziwa przyjemność. Pracuj, graj, oglądaj – na swój
sposób.
Zawsze doskonały widok
Który tryb zapewnia najlepszy widok? Wszystkie z nich. Opcjonalny ekran IPS Full HD zapewnia
oszałamiający, krystaliczne czysty obraz pod każdym kątem.1
Długi czas pracy akumulatora
Ten komputer został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, więc wyposażyliśmy go w
akumulator, który to umożliwia.
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemy Windows
– z wieloma udoskonaleniami.3
● Pracuj w trybie komputera przenośnego, oglądaj w trybie podstawy, graj w trybie podparcia i korzystaj z
urządzenia w podróży w trybie tabletu. Ten innowacyjny komputer z funkcją przekształcania zapewnia
elastyczność dostosowaną do wszystkich potrzeb użytkownika.
● Widoczność pozostaje dobra nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach i zaciemnionych
samolotach. Podświetlana klawiatura umożliwia wygodne pisanie w większej liczbie środowisk.
● Wyjątkowo żywy i wyraźny obraz, nawet przy słabym oświetleniu. Kamera internetowa HP TrueVision
HD umożliwia rozmowy z połączeniem wideo.4

Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. 3 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. 4 Wymaga zawarcia odrębnych umów o
świadczenie usług internetowych
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U z kartą graficzną Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, do 2,8 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Pamięć

8 GB pamięci DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Archiwizacja danych

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Kamera internetowa

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

Czujniki

Akcelerometr; Żyroskop; Kompas elektroniczny;

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem
Miracast)

Łatwa obsługa

Gniazdo blokady Kensington MicroSaver; Hasło do uruchomienia komputera; Obsługa urządzeń zabezpieczających innych producentów; Obsługa
modułu Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Ekran dotykowy FHD IPS o przekątnej 39,6 cm (15,6") z podświetleniem WLED (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 930M (2 GB dedykowanej pamięci DDR3L)

Dźwięk

Bang & Olufsen z 2 głośnikami

Klawiatura

Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną; HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych

Porty

1 port HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 1 port USB 2.0; 2 porty USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 port RJ-45
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Typ baterii

3-ogniwowy, 48 Wh, pryzmatyczny litowo-jonowy

Zasilanie

Zasilacz 65 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalnie srebrna obudowa aluminiowa; Konstrukcja z poziomo szczotkowanym wzorem

Oprogramowanie

Evernote; Skype

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™2

Informacje dodatkowe

P/N: P1S74EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889899055380

Waga

2,22 kg; Zapakowane: 3,08 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

38,2 x 25 x 2,39 cm; Zapakowane: 55 x 30,5 x 7,6 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.

25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z
Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Mysz Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

Torba HP
Premium
J4Y51AA

HP Roar Travel
M1F95AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM946E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. 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
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są
znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli.

