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ביצועים עוצמתיים .ללא גבולות.
עם הביצועים חסרי התקדים של המחשב הנישא  ENVYהעדכני ביותר בגודל  13אינץ' ) 33.8ס"מ( באלכסון ,אינך חייב להתייחס לאתגרים
כאל מכשולים .חצה את הגבולות וצלח את כל מה שנקרה בדרכך הודות למאפיינים רבי עוצמה ועיצוב מרהיב שתוכננו לעזור לך להצליח.

עוצמה המספקת מצוינות

עם מעבד בעל ביצועים גבוהים של ®Intel
™ ,1Coreחיי סוללה של עד  10שעות2
ואחסון זיכרון יציב ומהיר מאוד ,אין דבר
שלא תוכל לנהל.

דק ביותר

מחשב נייד ויוצא מן הכלל המוכן לתשומת
הלב שלך .עם צג זכוכית מקצה לקצה ,גוף
דק ומראה שכולו מתכתי וטכנולוגיית Lift
ייחודית ,הוא משלב באופן מושלם את
המאפיינים הרצויים לכדי עיצוב מעולה
יפהפה.

העלאת הרף בתחום הבידור

התנסה בעולם חדש לגמרי של בידור .צג
מרהיב באיכות  FHDאו ) QHD+בדגמים
נבחרים( ,3כוונון שמע ברמה גבוהה מבית
 Bang & OlufsenוHP Audio Boost-
עוצמתי מחוללים מהפכה באופן שבו
מתקבל התוכן שלך.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר 2 .משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל.
הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 3להצגת תמונות  QHD+נדרש תוכן באיכות .(QHD+) Quad+ High-definition
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ביצועים

מפרט

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,2.5 GHz) Intel® Core™ i5-7200Uעד  ,3.1 GHzמטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i5מדור 7
זיכרון
זיכרון  LPDDR3-1866 SDRAMבנפח ) 8 GBעל-גבי הלוח(
אחסון
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 256 GB
Dropbox1
גרפיקה
משולב כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620
שמע
 ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים
תצוגה
צג  FHD IPS eDPבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון עם  BrightViewותאורת  WLEDאחורית
);(1,920 x 1,080
מתח
מתאם מתח  ACשל  45וואט
סוג סוללה
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים57.8 Wh ,
תומך בטעינה מהירה של סוללה 90% :ב -90דקות
חיי סוללה ייעודיים
זמן סוללה משוער עד  12שעות3
_

קישוריות

קישוריות אלחוט
 (2x2) Intel® 802.11acעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב )תואם ל(Miracast-
יציאות
יציאת HDMI
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
 2יציאות  USB 3.1דור (HP Sleep and Charge) 1
יציאת  USB 3.1מסוג ™ ,Type-Cדור 1
קורא כרטיסי מדיה microSD
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP TrueVision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

עיצוב

צבע מוצר
כסוף טבעי ,אלומיניום
_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP CoolSense; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflix ;CyberLink PowerDirectorגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של
Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: Z5F14EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781042204
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 1.3ק"ג
ממדים
 32.6 x 22.6 x 1.39ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת ל -3שנים על חלקים ,עבודה ושירותי מסירה;
אביזרים כלולים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור
לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch
ניהול אבטחה
חריץ אבטחה מיני למנעול  ;Kensingtonתמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

אביזרים תואמים*
* לא כלול.
אוזניות סטריאו DF
מדגם HP 2800
בכחול
W1Y20AA

עכבר אלחוטי HP
 Z3700בצבע כסף
X7Q44AA
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