Karta produktu

HP Pavilion x360
13-u030nw
Twoja 360-stopniowa rewolucja w rozrywce
Nadszedł czas na przemyślenie sposobu
użytkowania notebooka i spróbowanie czegoś
całkowicie nowego. Bezproblemowe
przechodzenie pomiędzy czterema trybami
rozrywki, dzięki którym możesz być bliżej ekranu
niż kiedykolwiek wcześniej.

Ten notebook dostosowuje się do Twojego stylu życia
Dzięki zawiasowi 360° można łatwo przechodzić pomiędzy pracą w trybie laptopa, oglądaniem filmów w
trybie podstawki, graniem w trybie odwróconym i podróżą w trybie tabletu.
Zabierz go wszędzie
Zaprojektowany z mniejszym zawiasem, jest to obecnie nasz najcieńszy i najlżejszy komputer Pavilion
x360. Dzięki długiemu czasowi pracy akumulatora ten notebook jest gotowy do zapewniania rozrywki –
zawsze i wszędzie.
Potężny dźwięk doskonałej jakości
Technologia HP Audio Boost i system dźwięku dostosowany we współpracy ze specjalistami z firmy B&O
PLAY zapewniają wspaniały, realistyczny dźwięk. Niech dźwięk Cię poruszy.
Obejmuje:
● Zainstalowany system Windows 10. Pewna praca w znajomym środowisku systemu Windows – z
wieloma udoskonaleniami.
● Szybciej, ciszej, więcej funkcji – praca na komputerze nigdy nie była bardziej wydajna i komfortowa
dzięki procesorom Intel® Core™ 6. generacji.
● Rozwiązanie HP Imagepad sprawia, że nawigacja na ekranie jest łatwa i intuicyjna. Dzięki obsłudze
gestów z użyciem nawet czterech palców można w bardziej naturalny sposób korzystać ze wszystkich
treści.
● Łatwa kontrola komputera HP dzięki ekranowi szybko reagującemu na dotyk oraz wspaniały widok dla
innych osób dzięki niezwykle szerokim kątom widzenia i wysokiej rozdzielczości.

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub spełnienia innych
warunków w miarę upływu czasu. Patrz http://www.microsoft.com. 2 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości HD wymagane są treści HD.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Oprogramowanie do zwiększania
produktywności

Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365

Procesor

Procesor Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i3 6. generacji

Pamięć

4 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (1 × 4 GB); Szybkość transmisji do 2133 mln transferów/s

Archiwizacja danych

Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min SSHD; Flash cache: 8 GB; Pamięć podręczna flash ma na celu przyspieszenie reakcji systemu i nie jest
wykorzystywana jako dodatkowa pamięć do przechowywania danych. Jest niedostępna i niemożliwa do wyjęcia przez użytkownika.
Dropbox1

Kamera internetowa

Kamera HP Wide Vision HD z układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Czujniki

Przyspieszeniomierze; Żyroskop; Kompas elektroniczny;

Komunikacja

Karta sieci bezprzewodowej Intel® 802.11ac (2 × 2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2 (zgodny ze standardem Miracast)

Łatwa obsługa

Gniazdo blokady Kensington MicroSaver®; Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Wielodotykowy ekran HD IPS z podświetleniem WLED o przekątnej 33,8 cm (13,3″) (1366 × 768), szklany na całej powierzchni

Video

Intel® HD Graphics 520

Dźwięk

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dwa głośniki

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną; HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych

Porty

1 port HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 1 port USB 2.0; 2 porty USB 3.0
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Cechy

Konwertowalne

Typ baterii

3-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh;
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 90% w ciągu 90 minut

Przewidywany czas pracy
akumulatora

Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 10 godz.3

Zasilanie

Zasilacz 45 W pr. zm.

Kolor produktu

Pokrywa – natural silver, rama klawiatury – ash silver; Konstrukcja z poziomymi liniami szczotkowania, klawiatura liniowana z wątkami cyfrowymi

Aplikacje HP

HP CoolSense; HP 3D DriveGuard

Oprogramowanie

CyberLink PowerDirector

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™2

Informacje dodatkowe

P/N: W7R61EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190780308707

Waga

1,66 kg; Zapakowane: 2,45 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

32,64 × 22,2 × 1,98 cm; Zapakowane: 48,3 × 30,5 × 6,9 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

25 GB miejsca na dysku sieciowym przez 12 miesięcy od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymagany dostęp
do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie
automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.) 3 Szacowany czas pracy akumulatora w przypadku systemu Windows 10 na podstawie testu wzorcowego Windows 10 / MobileMark® 2014. Czas pracy akumulatora
zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora
maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.bapco.com.
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Szarobrązowa
torba damska HP
35,56 cm (14")
T7B37AA

Czarny/niebieski
futerał
neoprenowy HP
33,78 cm (13,3")
V5C25AA

Mysz
bezprzewodowa
srebrna HP
Z5000
W2Q00AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem
UM945E

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać
aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna.
Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft,
Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę
Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA.
Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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