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נצל את היום שלך טוב יותר
בצע את כל המשימות היומיומיות עם מחשב נייד
במחיר שבהישג יד ,הכולל את כל המאפיינים
הדרושים לך .קבל את כל העוצמה שאתה מחפש
עם המהימנות של מותג אמין כמו .HP

ביצועים אמינים

עם מעבדי  1®Intelהמתקדמים ביותר ושפע של שטח כונן קשיח או כונן  SSDבדגמים נבחרים ,באפשרותך לעבוד ,לשחק,
לבצע ריבוי משימות ולאחסן יותר ממה שחשוב לך .קבל עוצמה אמינה ואחסון שניתן לסמוך עליו.

תצוגה מרהיבה

המסך הצלול עם החדות הגבוהה 2מאפשר לך ליהנות מתמונות ,סרטי וידאו ודפי אינטרנט בפירוט רב .לחלופין ,בדגמים
נבחרים ,צג  3Full HDמאפשר לך להפיק עוד יותר מהתצוגה שלך.

איכות ניתנת למדידה

החיים יכולים להיות בלתי צפויים ,אבל המחשב הנייד של  HPלא צריך להיות בלתי צפוי .בין אם מדובר בפרוייקטים של
הרגע האחרון או ערבי סרטים ספונטניים ,באפשרותך ליהנות מביצועים יוצאים מן הכלל ,המגובים על-ידי למעלה מ-200
4
בדיקות.

 Multi-Core 1מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך [2] .דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה
של תמונות בחדות גבוהה [3] .דרוש תוכן בחדות גבוהה מלאה ) (FHDלהצגת תמונות בחדות גבוהה מלאה 4 .בדיקת  HP Total Test Processאינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת HP Total Test Process
או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג  HP Accidental Damage Protection Care Pack. 5לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות
משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים
על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת  6 .http://www.microsoft.comלהצגת תמונות  HDנדרש תוכן בחדות גבוהה ).(HD
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

מעבד

מעבד  ,2 GHz) Intel® Core™ i3-5005Uמטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i3מדור 5

גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365

תוכנה – ייצור

זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMבנפח (1 x 4 GB) 4 GB

זיכרון

כרטיס  M.2 SSDשל 256 GB
Dropbox
צורב SuperMulti DVD

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט של  HPעם מיקרופון דיגיטלי משולב

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5500

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  HD SVA BrightViewבגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון ,עם תאורת  WLEDאחורית )(1,366 x 768

תצוגה

שמע ™ ;DTS Studio Soundרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים ;41 Wh ,סוללה שניתנת להחלפה על-ידי המשתמש

צבע מוצר

 ;Jack Blackדוגמת חריצים ליניאריים עם מרקם

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

CyberLink PowerDirector

תוכנה

P/N: X3N69EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780903643

מידע נוסף

 2.04ק"ג; ארוז 2.93 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 38.43 x 25.46 x 2.43ס"מ; ארוז 52 x 30.5 x 6.9 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBלמשך שנה אחת מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום
ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
2

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

תיק עם פתח עליון HP Signature Slim Topload Case
בגודל  39.62ס"מ )"(15.6
L6V68AA

עכבר אלחוטי  HP Z3200בצבע כסף טבעי
N4G84AA
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טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה ,Windows ,Microsoft .והסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי
השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחריםENERGY STAR .
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שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
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