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Teljes fordulat a kikapcsolódás élményében
Értelmezze újra a laptop fogalmát, és próbáljon ki
valami teljesen újat. A négy mód között
zavartalanul, könnyedén válthat, így képernyőjét
sokoldalúbban használhatja, mint valaha.

A laptop új fogalma
A 360 fokban forgatható csuklóelem segítségével könnyen válthat a munkához ideális laptop módból álló
módba egy film megnézéséhez, vagy játszhat sátor módban, útközben pedig a táblagép módot
használhatja.
Könnyen hordozható
Ez a kisebb csuklóelemmel tervezett készülék az eddigi legvékonyabb és legkönnyebb Pavilion x360. A
rendkívüli akkumulátor-élettartamnak köszönhetően pedig a laptop bármikor, bárhol rendelkezésre áll a
kikapcsolódáshoz.
Lenyűgöző hangzás
A HP Audio Boost technológia és a B&O PLAY szakértőivel együttműködésben kidolgozott hangrendszer
utánozhatatlan, gazdag hangzásvilágot biztosít. Hagyja, hogy magával ragadja a zenehallgatás élménye.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Szoftver – Termelékenység

1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak

Processzor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, akár 2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 6. generációs Intel® Core™ i5 processzor

Memória

8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Akár 2133 MT/s átviteli sebesség

Adattárolás

500 GB-os 5400 f/p SATA SSHD; Flash gyorsítótár: 8 GB; A flash-gyorsítótármodul a rendszer válaszidejének csökkentésére szolgál, és nem
használható további tárolókapacitásként. A felhasználó nem férhet hozzá és nem távolíthatja el.
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Webkamera

HP Wide Vision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Érzékelők

Gyorsulásmérők; Giroszkóp; eCompass

Adatátvitel

Kombinált Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

Kensington MicroSaver® zárnyílás; Trusted Platform Module- (TPM-) támogatás

Képernyő

33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS WLED-es hátsó megvilágítású, multi-touch kompatibilis, keret nélküli üveg (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

Intel® HD Graphics 520

Hang

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dupla hangszóró

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet beépített numerikus billentyűzettel; HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Jellemzők

Átalakítható

Akkumulátor típusa

3 cellás, 41 Wh-s lítiumion;
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 90 perc alatt 90%-ra

Tervezett akkumulátor-üzemidő

Akár 10 óra becsült akkumulátor-üzemidő3

Áramellátás

45 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Modern arany borító, hamvas ezüst billentyűzetkeret; Vízszintes ecsetvonás mintázat, digitális szálmintás billentyűzet

HP alkalmazások

HP CoolSense; HP 3D DriveGuard

Szoftver

CyberLink PowerDirector

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: X5C61EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780258729

Súly

1,66 kg; Csomagolva: 2,45 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

32,64 x 22,2 x 1,98 cm; Csomagolva: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.) 3A Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől,
például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális
kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP 35,56 cm-es
(14 hüvelykes)
szürkésbarna női
hordtáska
T7B37AA

HP 33,78 cm-es
(13,3 hüvelykes)
fekete/kék
neoprén tok
V5C25AA

HP Z5000 ezüst
vezeték nélküli
egér
W2Q00AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4819E
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