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Силата никога не е изглеждала толкова елегантна.
Дизайн и технологии, отведени на изцяло ново ниво. Първокласните материали и удивителното майсторство
създават неповторимо преживяване. С поразителен корпус с дебелина от 10,4 мм и пълна Intel® Core™ i5 или i7
производителност, този луксозен преносим компютър е абсолютно неустоим.
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По-тънък от най-тънкия

Желанието започва с дизайн, който
няма аналог. Изработен от
издръжлив алуминий и въглеродни
нишки, този невероятно тънък
преносим компютър дава ново
определение за съвършенство.

Повече мощност във всеки
милиметър

Време е невероятната
производителност и
революционният дизайн да вървят
рамо до рамо. Изключително
модерната хипербарна охлаждаща
система засмуква студен въздух, за
да направи пълната мощ на Intel®
Core™ i2 впечатляваща реалност.

Шедьовър за сетивата

Насладете се на по-изискано
преживяване чрез Full HD3 дисплей
„от край до край“ със стъкло
Corning® Gorilla®, звук от Bang &
Olufsen и три USB-C™ порта4 за
захранване на външни дисплеи и
аксесоари.

Multi-core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока
производителност. 3 Съдържание с висока разделителна способност е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност (FHD). 4 USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на
Форума на организациите, внедряващи USB.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, до 3,1 GHz, 3 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i5 процесор
Памет
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (вградена)
Съхраняване
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Графика
Вградени Графична карта Intel® HD Graphics 620
Аудио
Bang & Olufsen; Подобрен звук с HP Audio Boost; Четворни високоговорители
Дисплей
33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass с
WLED подсветка (1920 x 1080)
Захранване
45 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
4-клетъчна, 38 Wh литиево-йонна батерия
Целеви живот на батерията
До 8 часа живот на батерията2
_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместима с
Miracast)
Портове
1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 първо поколение USB 3.1 Type-C™ (HP Sleep and Charge)
2 второ поколение USB 3.1 Type-C™ (HP Sleep and Charge, Thunderbolt)
Уеб камера
HP TrueVision HD камера с цифров микрофон с двоен обхват

Разработване

Цвят на продукта
Луксозна рамка на клавиатурата в цвят Dark ash silver с горна част в цвят Copper
_

Софтуер

Приложения на НР
HP Audio Switch; HP Cool Control; HP JumpStart
Софтуер
1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 1
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: Y7W91EA #ABB
UPC/EAN код: 190780886168
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
1,11 кг
Опакован: 3,42 кг
Размери
32,5 x 22,9 x 1,04 см
Опакован: 43,2 x 13 x 34,4 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център;
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на
HP.
Включени аксесоари
Калъф; Адаптер USB Type-C™ към USB 3.0
Клавиатура
Стандартна клавиатура „островен тип“ със задно осветяване
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на защитата
Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Съвместими аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Тъмносребрист
а безжична
мишка HP
Z5000
W2Q00AA

35,6 см (14
инча) HP Spectre
Slim чанта с
горно отваряне
W5T45AA

33,8 см (13,3
инча) черен
кожен калъф
HP Spectre (с
цип)
W5T46AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
UM931E

1 Предложение за 12 месец пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 12 месец са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)2 Прогнозен живот на батерията, измерен на Windows

10/MobileMark® 2014. Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за
управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в
съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и
се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други
търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер,
драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси
или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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