Záznamový list

HP Spectre x360
13-4201nc
360-stupňová všestrannosť. Nulové kompromisy.
Je čas žiadať od svojho notebooku viac. V
elegantne navrhnutom počítači x360 sa snúbi
funkčnosť s všestrannosťou. Vďaka štyrom
režimom, bleskovému výkonu a pôsobivej výdrži
batérie prináša tento konvertibilný počítač
výsledky viac než len jedným spôsobom. Nech ho
ohnete akokoľvek, počítač Spectre x360 pracuje
pre vás.

Charakteristická všestrannosť a štýl
Vďaka elegantne navrhnutému 360-stupňovému pántu a kovovému telu si môžete vychutnávať štyri
režimy, v ktorých môžete plynule prechádzať medzi notebookom, tabletom a všetkým medzi tým. Tento
tenký a ľahký konvertibilný počítač je dokonalou kombináciou dizajnu a výkonu.
Zažite farby ako živé
Na displeji OLED s rozlíšením Quad HD1 sa vykresľuje živší a dramatickejší obraz so špičkovou škálou farieb.
Vďaka lepšiemu kontrastu a skutočnej čiernej ožíva každá fotka a film v podmanivej kvalite.
Pôsobivý výkon. Prenosnosť na celý deň.
Vychutnávajte si bleskový výkon počas celého dňa na tomto prémiovom počítači x360, ktorý sa môže
pochváliť batériou s výdržou až 12,5 hodiny pre harmonogram bez kompromisov.2

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Quad HD OLED je potrebný obsah s rozlíšením Quad High Definition OLED. 2 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane
modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné
informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
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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

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webová kamera

Kamera HP TrueVision FHD s duálnym digitálnym mikrofónom

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

Displej UWVA BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením OLED, podporou viacdotykového ovládania, sklom od okraja po okraj a
rozlíšením QHD (2560 x 1440)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Zvuk

Bang & Olufsen; Duálne reproduktory

Klávesnica

Podsvietená klávesnica štandardnej veľkosti s klávesmi v štýle island; Dotyková plôška 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

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: W7A99EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899965993

Hmotnosť

1,39 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

32,5 x 21,8 x 1,59 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.

HP Black S6500
Wireless
Speaker
N5G09AA

Čierne káblové
slúchadlá HP
H3100
T3U77AA

HP Z5000 Silver
Wireless Mouse
W2Q00AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM946E
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