Záznamový list

HP Spectre x360
13-4151nc
Dokáže sa váš notebook kvôli vám ohnúť dozadu?
Je čas žiadať viac od svojho notebooku. Funkčnosť
sa snúbi s flexibilitou v elegantne navrhnutom
x360. Nech ho ohnete akokoľvek, počítač Spectre
x360 pracuje pre vás. So štyrmi režimami,
bleskovým výkonom a pôsobivou výdržou batérie
má tento konvertibilný notebook to najlepšie zo
všetkých oblastí a nič mu nechýba.

Osobitná univerzálnosť
Vychutnajte si bezproblémový prechod z notebooku na tablet a všetko medzi tým vďaka elegantnému,
360-stupňovému závesu, ktorý dáva tomuto konvertibilnému notebooku úžasný vzhľad v každej polohe.
Úžasný štýl z každého uhla
Prekvapivo tenký a ľahký v úžasne vyzerajúcom kovovom tele – tento konvertibilný notebook je
majstrovskou kombináciou dizajnu a vysokého výkonu. So štyrmi režimami v profile 15,9 mm, čo sa mu
vyrovná?
Pôsobivý výkon. Prenosnosť na celý deň.
Vychutnajte si bleskový výkon počas celého dňa na tomto prémiovom x360, ktorý sa môže pochváliť až
12.5 hodinami výdrže na batériu pre harmonogram bez kompromisov.1
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.4
● Prezerajte si fotky, sledujte videá a hrajte hry s úžasnou ostrosťou a takmer z ľubovoľného uhla na
tomto dotykovom displeji s uhlopriečkou 33,8 cm (13 palcov), rozlíšením Full HD alebo voliteľným
rozlíšením Quad HD a ultraširokými pozorovacími uhlami.3
● Držte krok s vašimi najnáročnejšími úlohami a zároveň šetrite výdrž batérie s rýchlosťou a odozvou
výkonného procesora Intel ® Core™.
● Zoznámte sa s bleskovo rýchlym diskom, ktorý udrží krok s každou vašou požiadavkou. Otvárajte
aplikácie svižne s rýchlymi a efektívnymi diskami SSD od spoločnosti HP.

Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napr. modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.bapco.com. 3 Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa vyžaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD). 4 Niektoré funkcie nie
sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér,
ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na
aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com. 5 Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, max. 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7 6. generácie

Pamäť

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (integrovaná); Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Ukladacie zariadenia

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webová kamera

webová kamera HPTrueVision Full HD WVA (vpredu) s dvoma integrovanými digitálnymi mikrofónmi

Senzory

Akcelerometer; Gyroskop; Elektronický kompas

Komunikácia

kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilný s technológiou Miracast)

Jednoduché používanie

Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)

Obrazovka

Dotykový displej FHD IPS s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3") a podsvietením LED (1920 x 1080)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Zvuk

Bang & Olufsen; Duálne reproduktory

Klávesnica

Podsvietená klávesnica normálnej veľkosti s integrovanou numerickou klávesnicou; Plôška HP Imagepad s podporou viacprstových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 3 porty USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 port Mini DisplayPort
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD

Funkcie

Dotykový displej

Typ batérie

3-článková, 56 Wh lítiovo-iónová polymérová batéria

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Farba produktu

Strieborná, hliníkový kryt

Softvér

Skype

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™1

Dodávané príslušenstvo

Puzdro; Adaptér USB na Ethernet

Ďalšie informácie

P/N: W8Y35EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899966198
Vyrobené v Číne

Hmotnosť

1,45 kg; Balené: 3,38 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Balené: 41,5 x 13 x 31 cm; Rozmery sa líšia v závislosti od konfigurácie

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia
Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

1

Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 12-mesačná (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 12-mesačná. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)

Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Kožený obal HP
13.3
F3W21AA

Bezdrôtový
čierny
reproduktor HP
Roar Plus
G0H96AA

HP Z8000
Bluetooth
Mouse
H6J32AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM946E
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