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Επανάσταση 360°
Ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε τον τρόπο που
χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή και να
δοκιμάσετε κάτι εντελώς νέο. Αλλάξτε εύκολα
μεταξύ των τεσσάρων λειτουργιών χρήσης, για
μια εμπειρία ψυχαγωγίας που σας φέρνει πιο
κοντά την οθόνη από ποτέ.

Ο φορητός υπολογιστής δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος.
Με την άρθρωση 360 μοιρών μπορείτε να αλλάζετε εύκολα λειτουργία χρήσης, για εργασία σε
λειτουργία φορητού υπολογιστή, παρακολούθηση σε λειτουργία βάσης, παιχνίδια σε λειτουργία tent και
μετακινήσεις σε λειτουργία tablet.
Πάρτε το οπουδήποτε
Σχεδιασμένος με μικρότερες αρθρώσεις, αποτελεί τον πιο λεπτό και ελαφρύ Pavilion x360. Και με
μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, αυτός ο φορητός υπολογιστής είναι έτοιμος για ψυχαγωγία, οποιαδήποτε
στιγμή, οπουδήποτε.
Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ήχου
Με την τεχνολογία HP Audio Boost και με ήχο προσαρμοσμένο από τους ειδικούς του B&O PLAY,
απολαμβάνετε πλούσιο, αυθεντικό ήχο. Αφήστε τον ήχο να σας συγκινήσει.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Λογισμικό - Παραγωγικότητα

1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365

Επεξεργαστής

Intel® Pentium® N3710 (1,6 GHz, έως 2,56 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Pentium®

Μνήµη

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB); Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Αποθήκευση

500 GB 5.400 rpm SATA
Dropbox1

Webcam

Κάμερα HP Wide Vision HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπιο, eCompass

Επικοινωνία

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver®, υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Οθόνη πολλών σημείων αφής HD IPS UWVA 29,5 cm (11,6'') χωρίς πλαίσιο, με οπισθοφωτισμό WLED (1.366 x 768)

Γραφικά

Γραφικά Intel HD

Ήχος

B&O PLAY, HP Audio Boost, Διπλά ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών
κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Χαρακτηριστικά

Μετατρέψιμο

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 41 Wh; Βάρος
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: 90% σε 90 λεπτά

Τελική διάρκεια μπαταρίας

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 10 ώρες3

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 45 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα σε μοντέρνο χρυσό, πλαίσιο πληκτρολογίου σε ασημί σταχτί; Σχεδίαση με οριζόντιες βουρτσισμένες γραμμές, γραμμικό μοτίβο
ψηφιακών νημάτων στο πληκτρολόγιο

Εφαρμογές ΗΡ

HP CoolSense, HP 3D DriveGuard

Λογισμικό

CyberLink PowerDirector

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: F1D94EA #AB7
UPC/EAN code: 889899869789

Βάρος

1,41 kg; Συσκευασμένο: 2,15 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

30,6 x 20,8 x 1,93 cm; Συσκευασμένο: 44,9 x 30,5 x 6,9 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.) 3 Η εκτιμώμενη διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 υπολογίστηκε με βάση την αξιολόγηση Windows 10 /
MobileMark® 2014. Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι
ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Κόκκινη θήκη
HP Spectrum
29,46 cm
(11,6")
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Μαύρη/κόκκινη
θήκη από
νεοπρένιο HP
29,46 cm
(11,6")
V5C20AA

Ασύρματο
ποντίκι HP
Z5000 σε ασημί
χρώμα
W2Q00AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
U1PS3E
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να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι
ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα
άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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