Adatlap

HP Pavilion x360
15-bk004nh
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.
Szolgáltatások:
● A Windows 10 megérkezett. Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.
● Gyorsabb, csendesebb és több szolgáltatással rendelkezik: az Intel® Core™ processzorok 6. generációja
egyedülálló felhasználói élményt biztosít.
● A HP Imagepad segítségével a képernyőn való navigálás egyszerű és intuitív. Az akár négyujjas
kézmozdulatok támogatása lehetővé teszi, hogy még természetesebben kezelje a tartalmakat.

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények
vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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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 DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Adattárolás

1 TB-os, 5400 f/p SATA
Dropbox1

Webkamera

HP TrueVision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Érzékelők

Gyorsulásmérők; Giroszkóp; eCompass

Adatátvitel

Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinált Intel® 802.11ac (1x1) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

Kensington MicroSaver® zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó biztonsági zárak támogatása; Trusted Platform Module- (TPM-)
támogatás

Képernyő

39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS UWVA, WLED-es hátsó megvilágítású, multi-touch kompatibilis, keret nélküli üveg (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

NVIDIA GeForce 930M (2 GB dedikált DDR3L)

Hang

B&O PLAY; Dupla hangszóró

Billentyűzet

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

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 USB 2.0; 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Jellemzők

Átalakítható

Akkumulátor típusa

3 cellás, 48 Wh prizmatikus

Tervezett akkumulátor-üzemidő

Akár 9 óra 21 perc becsült akkumulátor-üzemidő3

Áramellátás

65 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Természetes ezüst borító, hamvas ezüst billentyűzetkeret; Vízszintesen szálcsiszolt minta

HP alkalmazások

HP CoolSense; HP 3D DriveGuard

Szoftver

CyberLink PowerDirector

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: X5D72EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780259443

Súly

2,3 kg; Csomagolva: 2,95 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

38,2 x 25 x 2,39 cm; Csomagolva: 52 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 Z4000 lila,
vezeték nélküli
egér
E8H26AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
szürke/lila
neoprén tok
V5C32AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
szürke/zöld
neoprén tok
V5C33AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4819E
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