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Zmogljiv in taenk
Oblikovanje in tehnologija sta povzdignjena na
povsem novo raven. Rokodelski materiali in
izjemna izdelava ustvarjata izkušnjo, ki ji ni para.
Temu razkošnemu prenosnemu računalniku z
osupljivim, samo 10,4 mm debelim oblikovanjem
in procesorji Intel® Core™ i5 ali i7 s polno
zmogljivostjo , se ne boste mogli upreti.
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Obstaja tanko in še tanjše
Želja se začne z oblikovanjem, ki nima primerjave. Neverjetno tanki prenosni računalnik, izdelan iz
trpežnega aluminija in ogljikovih vlaken, postavlja nove standarde popolnosti.
Več moči v vsakem milimetru
Čas je, da se združita neverjetna zmogljivost in revolucionarno oblikovanje. Vrhunski hiperbarični sistem
hlajenja dovaja hladen zrak in udejanja polno zmogljivost procesorjev Intel® Core™ i2.
Mojstrovina na področju tipal
Privoščite si izboljšano zabavo s polno visoko ločljivostjo3, zaslonom Corning® Gorilla® Glass od roba do
roba, zvokom Bang & Olufsen in tremi priključki USB-C™4 za priključitev zunanjih zaslonov ter pripomočkov.
Posebnosti:
● Prihaja operacijski sistem Windows 10. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lahko
brez skrbi lotite velikih stvari.
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.
● Na zaslonu BrightView so videoposnetki, fotografije in dokumenti jasni, čisti in popolni za idealno
izkušnjo notranje uporabe.
● Na tem živahnem zaslonu s polno visoko ločljivostjo lahko celo pri izjemno širokih zornih kotih uživate v
ostrih slikah.

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. 3 Za ogled slik v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino
polne visoke ločljivosti (FHD). 4 USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum. 5 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo
morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem
Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti
si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com. 6 Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD). 7 Učinkovitost zaporednega dostopanja je v primerjavi s tradicionalnimi trdimi
diski boljša (samo branje). Izboljšava zmogljivosti se lahko spreminja glede na sistemsko strojno opremo in konfiguracijo.
2

Podatkovni list

HP Spectre Notebook
13-v001nm

Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Programska oprema – produktivnost 1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365
Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-6200U (2,3 do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 šeste generacije

Pomnilnik

8 GB pomnilnika LPDDR3-1866 SDRAM (vgrajenega)

Shranjevanje

256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2

Spletna kamera

Kamera HP TrueVision HD z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Komunikacija

Kombinirani vmesnik Intel® 802.11ac (2 x 2) s funkcijama Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2 (združljiv s tehnologijo Miracast)

Enostavnost uporabe

Podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)

Video

Grafična kartica Intel® HD 520

Zvok

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; štirje zvočniki

Tipkovnica

Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj z dvignjenimi tipkami; Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek USB 3.1 prve generacije (Type-C™, HP USB Boost); 2 priključka USB 3.1 druge generacije
(Type-C™, HP USB Boost, Thunderbolt)

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski akumulator (38 Whr)

Napajanje

45-vatni napajalnik USB Type-C™

Barva izdelka

Temno pepelnato srebrna, zgornji okvir tipkovnice iz prestižnega bakra

Aplikacije HP

HP Cool Control

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™1

Priloženi pripomočki

Etui; pretvornik iz USB Type-C™ v USB 3.0

Dodatne informacije

Št. dela: W8Z58EA #BED
Koda UPC/EAN: 190780248591

Teža

1,11 kg; Pakirano: 3,42 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; Pakirano: 42,9 x 12,6 x 33,5 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija
1

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

12-mesečni brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 12 mesečni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Black S6500
Wireless Speaker
N5G09AA

Črne žične
slušalke HP
H3100
T3U77AA

3-letni prevzem
in vračilo
UM963E

Izdelek je lahko drugačen kot na prikazanih slikah. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke
in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na
podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali
nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve
boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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