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Stílus és teljesítmény
Teljesen új szintre emelt kialakítás és technológia. A kézműves anyagok és a lenyűgöző kivitelezés páratlan élményt
nyújt. A mindössze 10,4 mm vastag, és az Intel® Core™ i5 vagy i7 processzor teljesítményét teljesen kihasználó,
lélegzetelállító kialakításával ez a pazar laptop egyszerűen ellenállhatatlan.
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Nem csak vékony, vékonyabb

A vágyakozás a páratlan kialakítással
kezdődik. Ez a tartós alumíniumból
és szénszálból készült, hihetetlenül
vékony laptop újraértelmezi a
tökéletesség fogalmát.
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Nagyobb teljesítmény minden
milliméteren

Eljött az idő, amikor a hihetetlen
teljesítmény és a forradalmi
kialakítás kéz a kézben jár. Az
élvonalbeli túlnyomásos
hűtőrendszer hideg levegővel látja el
az Intel® Core™ i processzorokat,
hogy valóban teljes körűen
kihasználhassa azok teljesítményét.2

Egy érzéki remekmű

A keret nélküli Full HD3 Corning®
Gorilla® Glass kijelzővel, a Bang &
Olufsen hangrendszerrel és a külső
kijelzők és kiegészítők
csatlakoztatására használható három
USB-C™ porttal4 még kifinomultabb
szórakoztatási élményben lehet
része.

többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. 3A Full HD képminőséghez Full HD
felbontású tartalom szükséges. 4Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

Adatlap

HP Spectre Notebook 13-v100nh

Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, akár 3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i5 processzor
Memória
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (alaplapi)
Adattárolás
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafikus rendszer
Integrált Intel® HD Graphics 620
Hangeszközök
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Négy hangszóró
Képernyő
33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass,
WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)
Áramellátás
45 W-os váltóáramú tápegység
Akkumulátor típusa
4 cellás, 38 Wh-s lítiumion
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 8 óra becsült akkumulátor-üzemidő2
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Csatlakoztatás

Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)
Portok
1 kombinált fejhallgató/mikrofon
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt)
Webkamera
HP TrueVision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Kialakítás

Termékszín
Sötét hamvas ezüst, elegáns réz felső billentyűzetkeret
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Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP Cool Control; HP JumpStart
Szoftver
1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 1
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További információ

Cikkszám
Termékszám: Y3V46EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780680049
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
1,11 kg
Csomagolva: 3,42 kg
Méretek
32,5 x 22,9 x 1,04 cm
Csomagolva: 43,2 x 13 x 34,4 cm
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.
Mellékelt tartozékok
Tok; USB Type-C™–USB 3.0 adapter
Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet
HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Adatvédelem kezelése
Trusted Platform Module- (TPM-) támogatás

Kompatibilis kiegészítők*

Jótállási szolgáltatások*

* Nem tartozék.
HP Z5000 sötét
hamvas ezüst
vezeték nélküli
egér
W2Q00AA

HP Spectre 35,6
cm-es (14
hüvelykes)
fekete, vékony,
felültöltős táska
W5T45AA

HP Spectre 33,8
cm-es (13,3
hüvelykes)
fekete bőr
védőtok
(cipzárral)
W5T46AA

3 éves el- és
visszaszállítás
UM963E

1 McAfee LiveSafe 12 hónapos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 12 hónapos tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)2A 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.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített
jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az
Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. 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, szoftvereket
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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