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 360°של רב-תכליתיות .אפס פשרות.
הגיע הזמן לדרוש יותר מהמחשב הנייד שלך.
פונקציונליות וגמישות נפגשים ב x360-בעל
העיצוב האלגנטי .עם ארבעה מצבים ,ביצועים
מהירים כברק וחיי סוללה מרשימים ,מחשב
רב-מצבי זה מקיים את ההבטחה ביותר מדרך אחת.
בכל זווית שתכופף אותו ,מחשב Spectre x360
מספק תוצאות.

רב-תכליתיות ייחודית וסגנון

באפשרותך ליהנות מ -4מצבים עם מעבר חלק ממחשב נייד למחשב לוח וכל אפשרויות הביניים ,עם ציר של  360°וגוף
מתכת בעלי עיצוב אלגנטי .מחשב רב-מצבי זה הדק וקל המשקל הוא שילוב מיומן בין עיצוב לביצועים.

חווה צבע מלא חיים

צג  1 Quad HD OLEDמעבד תמונות מלאות חיים ודרמטיות יותר באמצעות מגוון צבעים נפלא .ניגודיות טובה יותר וגוני
שחור אמיתיים מפיחים חיים בכל תמונה וסרט עם איכות מדהימה.

ביצועים מרשימים .ניידות לאורך כל היום.

באפשרותך ליהנות מביצועים מהירים כברק במהלך היום ,עם  x360איכותי זה המתפאר בעד  12.5שעות של חיי סוללה
שהולמים את סדר היום העמוס והתובעני שלך2.

 1דרוש תוכן באיכות  Quad High Definition OLEDלהצגת תמונות באיכות  Quad High Definition OLED. 2משך חיי הסוללה ב Windows 10/ MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים,
השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים 17 .הלקוחות של  HPיכולים ליהנות מגישה בלתי
מוגבלת למוצרי  Universal Musicלמשך  12חודשים ללא תשלום .נדרשת גישה לאינטרנט.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  ,2.2 GHz) Intel® Core™ i7-6560Uעד  ,3.2 GHzמטמון של  2 ,4 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6

מעבד

זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMבנפח ) 8 GBעל-גבי הלוח(

זיכרון

כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 512 GB

אחסון

מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP TrueVision FHDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

תקשורת

 (2x2) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

מד תאוצה; ג'ירוסקופ; eCompass

חיישנים

קלות שימוש

תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® Iris™ 540

צג  QHD UWVAבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון עם  BrightViewותאורת  OLEDאחורית ,התומך ב Multi-Touch-עם זכוכית מקצה לקצה )(2,560 x 1,440

תצוגה

 ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם תאורה אחורית ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

תכונות

תצוגת מגע

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  3יציאות ) USB 3.0מסוג  ;(HP USB Boostחריץ Mini DisplayPort

יציאות

סוג סוללה

סוללת פולימר ליתיום יון 3 ,תאים56 Wh ,

צבע מוצר

אפור כסוף ,מכסה אלומיניום

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

McAfee LiveSafe™1

תמיכה ושירות

שרוול; מתאם אתרנט לUSB-

אביזרים כלולים
מידע נוסף

P/N: F2T95EA #ABU
קוד UPC/EAN: 190780021637

 1.39ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 1.59 x 21.8 x 32.5ס"מ; ארוז 31 x 13 x 41.5 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה
באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.

 1הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeשל  12חודשים תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .של  12חודשים ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

רמקול אלחוטי  ,HP S6500שחור
N5G09AA

אוזניות קוויות  HP H3100בשחור
T3U77AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
UM963E
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