Φύλλο δεδομένων

HP Spectre x360
13-4105nv
Ο δικός σας φορητός υπολογιστής προσφέρει τόσα;
Ήρθε η ώρα να ζητήσετε περισσότερα από τον
φορητό υπολογιστή σας. Η λειτουργικότητα
συναντά την ευελιξία σε μια κομψή σχεδίαση
x360. Όπως και αν τον χρησιμοποιήσετε, ο
Spectre x360 αποδίδει. Με τέσσερις θέσεις
λειτουργίας, εξαιρετικά γρήγορη απόδοση και
εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας, αυτός ο
μετατρέψιμος φορητός υπολογιστής διαθέτει τα
καλύτερα πλεονεκτήματα και κανένα
μειονέκτημα.

Ευελιξία που ξεχωρίζει
Απολαύστε απρόσκοπτη αλλαγή από φορητό υπολογιστή σε tablet με την κομψά σχεδιασμένη άρθρωση
360° που αναδεικνύει αυτόν τον μετατρέψιμο φορητό υπολογιστή σε κάθε θέση.
Εντυπωσιακό στυλ από οποιαδήποτε γωνία
Εκπληκτικά λεπτός και ελαφρύς και με εκθαμβωτικό μεταλλικό πλαίσιο, αυτός ο μετατρέψιμος φορητός
υπολογιστής συνδυάζει υπέροχα σχεδίαση και απόδοση. Με τέσσερις θέσεις λειτουργίας σε προφίλ 15,9
mm, δεν συγκρίνεται με κανέναν.
Εντυπωσιακή απόδοση. 24ωρη φορητότητα.
Απολαύστε εντυπωσιακά γρήγορη απόδοση όλη μέρα με αυτόν τον κορυφαίας ποιότητας υπολογιστή
x360 που προσφέρει διάρκεια μπαταρίας έως 12.5 ώρες, για να μην κάνετε συμβιβασμούς στην εργασία
σας.1
Απολαύστε το HP Lounge και βρεθείτε πιο κοντά στους καλλιτέχνες που αγαπάτε
Με απεριόριστη πρόσβαση σε μουσική και αποκλειστικό περιεχόμενο για τους πελάτες της ΗΡ, δεν
χρειάζεται να ψάχνετε - έχετε τα πάντα στη διάθεσή σας.2
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Νιώστε σιγουριά για να κάνετε σπουδαία πράγματα με την οικεία, κι
ακόμα καλύτερη, αίσθηση των Windows.4
● Δείτε φωτογραφίες, βίντεο και παιχνίδια με εντυπωσιακή καθαρότητα από σχεδόν οποιαδήποτε
γωνία, με αυτή την οθόνη αφής Full HD ή προαιρετικά Quad HD, 33,8 cm (13 ιντσών), με εξαιρετικά
ευρείες γωνίες προβολής.3
● Φέρτε εις πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες με την ταχύτητα και την ανταπόκριση των
επεξεργαστών Intel® Core™, εξοικονομώντας ταυτόχρονα μπαταρία.
● Ανακαλύψτε μια μονάδα εντυπωσιακής ταχύτητας που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις.
Φορτώστε τις εφαρμογές ταχύτατα με τις γρήγορες και αποτελεσματικές μονάδες στερεάς
κατάστασης HP.

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις
διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.bapco.com. 2 Απεριόριστη πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο
της Universal Music δωρεάν για 12 μήνες για τους πελάτες της ΗΡ. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. 3 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). 4 Δεν είναι
διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS
για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν
χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 5 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν
περιλαμβάνεται.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, έως 2,8 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 6ης γενιάς

Chipset

Intel HM170

Μνήµη

8 GB LPDDR3-1600 SDRAM (στη μητρική)

Αποθήκευση

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

Κάμερα web WVA Full HD HP TrueVision (μπροστινή) με δύο ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, eCompass

Επικοινωνία

Σύνθετος προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Οθόνη αφής FHD IPS 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό LED (1920 x 1080)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD 520

Ήχος

Bang & Olufsen, δύο ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό; Touchpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 3 USB 3.0 (HP USB Boost), 1 Mini DisplayPort
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Χαρακτηριστικά

Οθόνη αφής

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 56 Wh

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 45 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα από αλουμίνιο σε φυσικό ασημί

Λογισμικό

Skype

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™1

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Θήκη, προσαρμογέας USB σε Ethernet

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: Y6F77EA #AB7
UPC/EAN code: 190780586839
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Βάρος

1,45 kg; Συσκευασμένο: 3,38 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Συσκευασμένο: 41,5 x 13 x 31 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 12 μηνών (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 12 μηνών παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται
συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Δερμάτινη θήκη
HP 13,3
F3W21AA

Μαύρο
ασύρματο ηχείο
HP Roar Plus
G0H96AA

Ποντίκι HP
Z8000 Bluetooth
H6J32AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3 έτη
UM963E
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