Karta produktu

HP Spectre Notebook 13-v150nw
Elegancja i wydajność w smukłej formie
Jest to konstrukcja i technologia na zupełnie nowym poziomie. Rzemieślnicze materiały i imponujące wykonanie
tworzą wyjątkowe połączenie. Zapierająca dech w piersiach konstrukcja o grubości 10,4 mm oraz pełna moc
procesorów Intel® Core™ i5 lub i7 sprawiają, że temu luksusowemu laptopowi nie można się oprzeć.
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Są cienkie i jeszcze cieńsze

Pragnienie wywołuje już sama
konstrukcja, która nie ma sobie
równej. Ten skonstruowany z
trwałego aluminium i włókna
węglowego, niewiarygodnie cienki
laptop wyznacza nowe standardy
doskonałości.

Większa moc obliczeniowa w
każdym milimetrze

Nadeszła epoka niewiarygodnej
wydajności i rewolucyjnej konstrukcji.
Nowoczesny hiperbaryczny system
chłodzenia pobiera powietrze
chłodzące i sprawia, że pełna moc
Intel® Core™ i2 staje się
rzeczywistością.

Arcydzieło oddziałujące na zmysły
Zapewnij sobie lepszą rozrywkę
dzięki dużemu ekranowi Full HD3
Corning® Gorilla® Glass, systemowi
dźwięku Bang & Olufsen oraz trzem
portom USB-C™4 do podłączania
monitorów zewnętrznych i
akcesoriów.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. 3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (FHD) wymagane są treści
w wysokiej rozdzielczości. 4 USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, maks. 3,1 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2
rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generacji
Pamięć
8 GB pamięci LPDDR3-1866 SDRAM (wbudowanej)
Archiwizacja danych
Napęd SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Grafika
Zintegrowana Karta graficzna Intel® HD Graphics 620
Karta dźwiękowa
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Cztery głośniki
Wyświetlacz
Ekran FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass o przekątnej 33,8 cm (13,3″)
z podświetleniem WLED (1920 × 1080)
Zasilanie
Zasilacz 45 W pr. zm.
Typ baterii
4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 38 Wh
Przewidywany czas pracy akumulatora
Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 8 godz.2
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Sieci i łączność

Łączność bezprzewodowa
Karta sieci bezprzewodowej Intel® 802.11ac (2 × 2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2
(zgodny ze standardem Miracast)
Porty
1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 porty USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt)
Kamera internetowa
Kamera HP TrueVision HD z zespołem dwóch mikrofonów cyfrowych

Projektowanie

Kolor produktu
Dark ash silver, górna rama klawiatury – luxe copper
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Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP Cool Control; HP JumpStart
Oprogramowanie
Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 1
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: Z3B92EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190780842850
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
1,11 kg
Zapakowane: 3,42 kg
Wymiary
32,5 × 22,9 × 1,04 cm
Zapakowane: 43,2 × 13 × 34,4 cm
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.
Akcesoria w zestawie
Kieszeń; Przejściówka z USB Type-C™ na USB 3.0
Klawiatura
Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura „wyspowa”
HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych
Zarządzanie bezpieczeństwem
Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM)

Zgodne akcesoria*

Usługi gwarancyjne*

* Nie wchodzi w skład zestawu.
Mysz
bezprzewodowa
HP Z5000
srebrna, odcień
Dark Ash
W2Q00AA

Cienki futerał na
laptopa HP
Spectre o
przekątnej
ekranu 35,6 cm
(14″), czarny,
otwierany u góry
W5T45AA

Skórzany futerał
na laptopa HP
Spectre o
przekątnej
ekranu 33,8 cm
(13,3″), czarny (z
zamkiem)
W5T46AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem
UM946E

1 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 12-miesięcznym (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 12-miesięcznym w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)2 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.

© 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. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. 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. 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.
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