Φύλλο δεδομένων

HP Spectre x360 Convertible 13-w000nv
360° ακαταμάχητης ευελιξίας
Σχεδιάσαμε τον ολοκαίνουργιο Spectre x360 για να γίνει το αντικείμενο του πόθου σας. Οι τέσσερις ευέλικτες
λειτουργίες του σχεδιάστηκαν για εκείνους που ζητούσαν πάντα ελευθερία χωρίς εμπόδια. Προσθέτοντας
σαγηνευτική δύναμη στο πιο λεπτό μας μετατρέψιμο πλαίσιο, κατασκευάσαμε μια συσκευή που κάνει τα πάντα. Γιατί
να αντισταθείτε;

Προκλητικά λεπτός

Ο πιο λεπτός x360 είναι παράλληλα
ακαταμάχητα κομψός και
εντυπωσιακά ευέλικτος. Χάρη στο
εξαιρετικά λεπτό προφίλ της οθόνης
με το ελάχιστο πλαίσιο,
απολαμβάνετε πραγματικά την
απεριόριστη ελευθερία που
προσφέρουν οι τέσσερις μοναδικές
λειτουργίες.

Συναρπαστική δύναμη

Ετοιμαστείτε να κάνετε περισσότερα
από όσα είχατε ποτέ φανταστεί, με
έως 16 ώρες διάρκειας ζωής
μπαταρίας1 και τεχνολογία HP Fast
Charge.2 Απολαύστε απαράμιλλη
απόδοση όλη μέρα με έναν
εντυπωσιακά γρήγορο επεξεργαστή
Intel® Core™.

Σαγηνευτικός ήχος

Με τέσσερα ηχεία HP, τεχνολογία HP
Audio Boost και προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις από τους ειδικούς της
Bang & Olufsen, η ψυχαγωγία
ζωντανεύει με ήχο που αισθάνεστε.
Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας με
κορυφαίο ήχο PC.

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.17

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, τη διαμόρφωση, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τη χρήση, την ασύρματη λειτουργία και τις ρυθμίσεις
διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Φορτίζει την μπαταρία έως
και 90% μέσα σε 90 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (μέσω της εντολής τερματισμού λειτουργίας). Συνιστάται για χρήση με τον προσαρμογέα HP που παρέχεται με το φορητό υπολογιστή. Δεν
συνιστάται για χρήση με φορτιστή μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας. Μόλις η φόρτιση φτάσει το 90%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Διατίθεται με επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών
HP Spectre, HP Envy, HP Omen και HP Pavilion. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://store.hp.com. 17 Απεριόριστη πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο της Universal Music
δωρεάν για 12 μήνες για τους πελάτες της ΗΡ. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
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HP Spectre x360 Convertible 13-w000nv

Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, έως 3,1 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 7ης γενιάς
Μνήµη
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ενσωματωμένη)
Αποθήκευση
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Γραφικά
Ενσωματωμένα Γραφικά Intel® HD 620
Ήχος
Bang & Olufsen, HP Audio Boost, τέσσερα ηχεία
Οθόνη
Οθόνη πολλών σημείων αφής FHD IPS BrightView 13,3'' με οπισθοφωτισμό WLED και
γυάλινη επιφάνεια από άκρη σε άκρη (1.920 x 1.080)
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 45 W
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 57,8 Wh
Τελική διάρκεια μπαταρίας
Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 16 ώρες2
_

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2
(συμβατότητα με το Miracast)
Θύρες
1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge), 2 USB
3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt Gen 3)
Webcam
Υπέρυθρη κάμερα HP TrueVision FHD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*

Χρώμα προϊόντος
Κάλυμμα από αλουμίνιο σε φυσικό ασημί
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 1
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: Z6K46EA #AB7
UPC/EAN code: 190780984581
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
1,44 kg
Διαστάσεις
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Συσκευασμένο: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
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.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Θήκη, dongle USB Type-C™ σε RJ-45 Gigabit
Πληκτρολόγιο
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους με
ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Χαρακτηριστικά
Η κάμερα web υποστηρίζει το Windows Hello
Διαχείριση ασφάλειας
Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM)
Αισθητήρες
Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, eCompass

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Ασύρματο
ποντίκι HP
Z5000 σε
σκούρο ασημί
σταχτί χρώμα
W2Q00AA

Σχεδίαση

Μαύρη λεπτή
τσάντα HP
Spectre Topload
35,6 cm (14'')
W5T45AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM963E

1 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.)2 Η εκτιμώμενη διάρκεια της

μπαταρίας στα Windows 10 υπολογίστηκε με βάση την αξιολόγηση Windows 10 / MobileMark® 2014. 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: www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές
δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την
Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. 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. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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