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HP Pavilion x360
13-u002nj
מהפכת הבידור המקיפה שלך ב -360מעלות
הגיע הזמן לשקול מחדש את האופן שבו אתה
משתמש במחשב נייד ולנסות משהו חדש להפליא.
עבור בקלות בין ארבעה מצבים לחוויית בידור
המקרבת אותך למסך יותר מאי-פעם.

מהפך בענף המחשבים הניידים

הודות לציר שלו ,שנע ב -360מעלות ,תוכל לעבור בקלות מעבודה במצב 'מחשב נייד' ,צפייה במצב 'מעמד' ,משחק במצב
'אוהל' ויציאה לדרך במצב 'מחשב לוח'.

קח אותו לכל מקום

 ,Pavilion x360שעוצב עם ציר קטן יותר ,הוא המחשב הקל והדק ביותר שלנו .והודות לחיי סוללה מצוינים ,המחשב הנייד
שלך מוכן לבדר אותך בכל עת ובכל מקום.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית

הודות ל HP Audio Boost-וכוונון שמע בהתאמה אישית בשיתוף עם המומחים של  B&O PLAYתוכל ליהנות משמע עשיר
ואותנטי .תן לצלילים לרגש אותך.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  ,2.3 GHz) Intel® Core™ i3 -6100מטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i3מדור 6

מעבד

זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח (4 GB x 1 ,2 GB x 1) 6 GB

זיכרון

 SATA SSHDשל  5,400 ,500 GBסל"ד; מטמון  ;Flash: 8 GBמודול מטמון ה Flash-מתוכנן להאיץ את תגובת המערכת ולא ניתן להשתמש בו כתוספת לקיבולת האחסון.
לא ניתן להסיר אותו ומשתמש אין גישה אליו.
Dropbox

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

תקשורת

 (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

מדי תאוצה; ג'ירוסקופ; eCompass

חיישנים

קלות שימוש

חריץ למנעול ® ;Kensington MicroSaverתמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 520

צג  HD IPS WLED-backlitבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון התומך ב Multi-Touch-עם זכוכית מקצה לקצה )(1,366 x 768

תצוגה

 ;B&O PLAY; HP Audio Boostרמקולים כפולים

קול

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

לוח מקשים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  2 ;USB 2.0יציאות USB 3.0
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

ניתן להמרה

תכונות

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 3 ,תאים41 Wh ,

צבע מוצר

גוון כסף טבעי; עיצוב בדוגמת פסים אופקיים ,דפוס מקלדת של חוטים דיגיטליים

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

יישומי HP

HP 3D DriveGuard ;HP CoolSense

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

CyberLink PowerDirector

תוכנה

P/N: F6S73EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889899994689

מידע נוסף

 1.66ק"ג; ארוז 2.45 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 1.98 x 22.2 x 32.64ס"מ; ארוז 48.3 x 30.5 x 6.9 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

תיק נשיאה אפור כהה לנשים בגודל  35.56ס"מ )14
אינץ'( של HP
T7B37AA

שרוול שחור/כחול מגומי סינטטי רך בגודל  33.78ס"מ
) 13.3אינץ'( של HP
V5C25AA
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