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HP Pavilion x360
13-u001nu
Вашата 360° революция в забавлението
Време е да преосмислите как използвате
преносимия компютър и да изпробвате нещо
наистина радикално ново. Плавно
преминавайте между четирите режима за
забавление и почувствайте екрана по-близък и
по-удобен от всякога.

Преносим компютър от ново поколение
Пантата с възможност за 360-градусово завъртане ви позволява лесно да преминавате от работа в
режим „преносим компютър“ към гледане в режим „стойка“, игра в режим „палатка“ и използване в
движение в режим „таблет“.
Вземете го навсякъде с вас
Конструиран с по-малка панта, това е нашият най-тънък и най-лек Pavilion x360 до момента. А
благодарение на отличния живот на батерията вашият преносим компютър е готов да ви забавлява
по всяко време и навсякъде.
Едно наистина мощно звуково преживяване
С HP Audio Boost и специално персонализиран звук в сътрудничество с експертите от B&O PLAY
можете да се насладите на богато и автентично звуково преживяване. Позволете на звука да ви
развълнува.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Софтуер - продуктивност

1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft® Office 365

Процесор

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, до 2,8 GHz, 3 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: 6-то поколение Intel® Core™ i5 процесор

Памет

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Скорости на прехвърляне до 2133 MT/сек.

Съхраняване

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Уеб камера

HP Wide Vision HD уебкамера с цифров микрофон с двоен обхват

Сензори

Акселометри; Жироскоп; eCompass

Комуникация

Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Слот за заключване Kensington MicroSaver®; Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS WLED подсветка, мултитъч и стъклен дисплей от край до край (1920 x 1080)

Видео

Intel® HD Graphics 520

Звук

B&O PLAY; Подобрен звук с HP Audio Boost; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура от „островен тип“ с вградена цифрова клавиатура; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0
1 многоформатен четец на SD карти

Характеристики

Конвертируем дизайн

Тип на батерията

3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия;
Поддържа бързо зареждане на батерията: 90% в рамките на 90 минути

Целеви живот на батерията

До 10 часа живот на батерията3

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Капак в цвят Modern Gold, рамка на клавиатурата в цвят Ash silver; Дизайн с хоризонтални ивици като от четка, дизайн на клавиатурата на
ивици

Приложения на НР

HP CoolSense

Софтуер

CyberLink PowerDirector

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™2

Допълнителна информация

№ на продукт: W8Z20EA #AKS
UPC/EAN код: 190780198049

Тегло

1,58 кг; Опакован: 2,45 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

32,64 x 22,2 x 1,98 см; Опакован: 48,3 x 30,5 x 6,9 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.

25 GB безплатно онлайн хранилище за 12 месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Необходима е интернет услуга, която не е включена в офертата. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е
абонамент за онлайн актуализации след това.) 3 Приблизителният живот на батерията под Windows 10 съгласно сравнителния анализ на Windows 10 / MobileMark® от 2014 г. Животът на батерията ще бъде
различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на
захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.
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Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Дамска чанта HP
35,56 см (14
инча) в
бежово-кафяво
T7B37AA

33,78 см (13,3
инча) калъф HP
от неопрен
черно/синьо
V5C25AA

Сребърна
безжична
мишка HP
Z5000
W2Q00AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
U4817E

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без
предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите.
Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в
съдържанието на настоящия документ. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително
закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е
включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логото на Windows са
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са
търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост
на съответните им притежатели.
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