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Дайте тласък на въображението си
Бъдете готови да се вдъхновите. Каквито и да
са желанията Ви, имайте готовност да ги
пренесете в едно ново измерение с изцяло
новия лаптоп HP Pavilion. Той е напълно
оборудван с функции, които разпалват
въображението и притежава неповторим стил.

Заредете се с мощ за целия ден
С живот на батерията до 9 часа1 имате сигурност през целия ден, както и енергия за още повече
емоции. Разполагате с достатъчно мощност, за да се изправите пред предизвикателствата на деня,
както и да се радвате на заслуженото си свободно време.
Почувствайте се добре
Този лаптоп допълва перфектно стила Ви. От тънкия и лек корпус до смелия, закачлив дизайн –
всеки детайл е направен да подчертава Вашата същност.
Едно наистина мощно звуково преживяване
С двойните високоговорители HP, HP Audio Boost и персонализираното настройване на звука от
експертите на B&O PLAY се радвате на богато и автентично звуково преживяване. Позволете на
звука да Ви развълнува.

Животът на батерията е 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. Вижте https://bapco.com/products/mobilemark-2014/
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Операционна система

FreeDOS 2.0

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

8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Скорости на прехвърляне до 2133 MT/сек.

Съхраняване

1 TB 5400 rpm SATA
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера

HP Wide Vision HD уебкамера с цифров микрофон с двоен обхват

Комуникация

Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN; Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Слот за заключване Kensington MicroSaver®; Парола при включване; Приема заключващи устройства за защита на трети страни;
Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD SVA антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x 1080)

Видео

NVIDIA GeForce 940MX (2 GB DDR3 заделена)

Звук

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

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка, 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 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

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

Целеви живот на батерията

До 9 часа и 30 минути живот на батерията3

Захранване

65 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Капак в цвят Natural Silver, рамка на клавиатурата в цвят Ash silver; Десен с линейни дървени плоскости, десен с дигитални жилки

Допълнителна информация

№ на продукт: X3M52EA #AKS
UPC/EAN код: 190780220184

Тегло

2,04 кг; Опакован: 2.79 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

38.3 x 24.3 x 2,25 см; Опакован: 52 x 30,5 x 6,9 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

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.

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.

Пурпурна
безжична
мишка HP
Z4000
E8H26AA

39,62 см (15,6
инча) калъф HP
от неопрен
черно/червено
V5C30AA

39,62 см (15,6
инча) калъф HP
от неопрен
сиво/лилаво
V5C32AA

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.
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