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עוצמה רבה יותר בכל מילימטר
דק זה שם המשחק ,ומחשב נייד זה של HP ENVY
מבטיח ומקיים .מארז זה ,המלוטש להפליא
והמעוצב באלגנטיות כולל את העוצמה של מחשב
בעל ביצועים ברמה גבוהה .הוא נייד .הוא יפה.
הוא יהפוך להתאהבות החדשה שלך.

דק יותר מאי פעם

בעובי של  12.9מ"מ בלבד ,מחשב נייד דק במיוחד זה ללא ספק ימשוך את העין בזכות מארז ממתכת שנבנה במיומנות וצג
 Full HDאו  Quad HD+אופציונלי.1

מתוכנן למצוינות

מעבדי ™ Intel® Coreמדור  ,26כונן  SSDשל  512 GBומגוון מלא של יציאות מוכיחים שפרודוקטיביות ודקיקות מדהימה
יכולים ללכת יד ביד.

עמידות מרשימה

אל תניח לגודל להטעות אותך .מוצר יפהפה וקל משקל זה כולל סוללה בעלת ביצועים ללא פשרות ,עם חיי סוללה של עד 10
שעות של פרודוקטיביות בלתי נלאית4.

] [1דרוש תוכן בחדות גבוהה מלאה ) (FHDלהצגת תמונות בחדות גבוהה מלאה .צג  (1,800 x 3,200) Quad HD+הוא אופציונלי ,לרכישה בנפרד .דרוש תוכן באיכות  Quad High Definitionלהצגת תמונות באיכות  QHD. 2 Multi-Coreמיועד לשיפור
הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת
ביצועים ברמה גבוהה יותר Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים 3 .עבור כוננים קשיחים GB = 1 ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  35GBמנפח הכונן הקשיח שמורים
לתוכנת שחזור המערכת 4 .משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן
טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  http://www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים 17 .הלקוחות של  HPיכולים ליהנות מגישה בלתי מוגבלת למוצרי  Universal Musicלמשך  12חודשים ללא תשלום .נדרשת גישה לאינטרנט.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  ,2.5 GHz) Intel® Core™ i7-6500Uעד  ,3.1 GHzמטמון של  2 ,4 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6

מעבד

זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMבנפח ) 8 GBעל-גבי הלוח(

זיכרון

כרטיס  M.2 SSDשל 512 GB
Dropbox

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision FHD Webcamקדמית( עם מיקרופונים דיגיטליים כפולים משולבים

קלות שימוש

קורא טביעות אצבע  ;HP SimplePassחריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; מודול Trusted Platform
(TPM) Module

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 520

 (2x2) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  FHD IPSעם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון )(1920 x 1080

תצוגה

 ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת פולימר ליתיום יון 3 ,תאים45 Wh ,

צבע מוצר

כסוף טבעי ,מכסה אלומיניום

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  3יציאות ) USB 3.0אחת מסוג (HP USB Boost
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

יישומי HP

HP SimplePass

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

Evernote; Skype

תוכנה

מידע נוסף

P/N: E8N93EA #ABU
קוד UPC/EAN: 190780022009

 ;кг 1.36המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 1.29 x 22.6 x 32.65ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.

 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.

שרוול עור של 13.3 - HP
F3W21AA

עכבר HP Z8000 Bluetooth Mouse
H6J32AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
UM963E
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