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המרץ את הדמיון
התכונן לקבל השראה .לא משנה מה מלהיב אותך ,התכונן לשדרג את זה בעזרת המחשב הנייד החדש  .HP Pavilionהוא כולל את כל
המאפיינים הדרושים לך כדי להצית את היצירתיות שלך ,עם סגנון ייחודי לו.

עבוד במלוא המרץ

עם עד  9שעות של חיי סוללה  ,1קבל עוצמה
למשך כל היום עם מטען לגיבוי .התמודד עם
כל מה שיש לחיים להציע לך עם מספיק
עוצמה שתאפשר לך גם ליהנות מזמן פנוי
שהרווחת ביושר.

סגנון שמספק הרגשה טובה

מחשב נייד זה משלים את הסגנון שלך
בצורה מושלמת .החל מהמסגרת הדקה
וקלת המשקל וכלה בעיצוב הנועז והשובב,
כל פרט תוכנן כדי לגרום לך לבלוט.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית

עם רמקולי  HPכפוליםHP Audio Boost ,
וכוונון מותאם אישית של המומחים
ב,B&O PLAY-תוכל לחוות שמע עשיר
ואותנטי .תן לצלילים לרגש אותך.

 1משך 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
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ביצועים

מפרט

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,2.4 GHz) Intel® Core™ i3-7100Uמטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i3מדור 7
זיכרון
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח (4 GB x 1) 4 GB
אחסון
כרטיס  M.2 SSDשל 256 GB
Dropbox1
גרפיקה
בדיד כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620
שמע
 ;B&O PLAY; HP Audio Boostרמקולים כפולים
תצוגה
צג  HD SVAבגודל  35.6ס"מ )" (14באלכסון ,עם  BrightViewותאורת  WLEDאחורית )1,366 x
(768
מתח
מתאם מתח  ACשל  45וואט
סוג סוללה
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים41 Wh ,
תומך בטעינה מהירה של סוללה 90% :ב -90דקות
חיי סוללה ייעודיים
זמן סוללה משוער עד  10שעות ו 15-דקות3
_

קישוריות

ממשק רשת
רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת
קישוריות אלחוט
 (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast
יציאות
יציאת HDMI
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
יציאת USB 2.0
 2יציאות USB 3.1
יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

אביזרים תואמים*

עיצוב

צבע מוצר
כיסוי בצבע זהב מודרני ,מסגרת למקלדת בצבע אפר כסוף; עיצוב בדוגמת פסים אופקיים ,דפוס
מקלדת של חוטים דיגיטליים

_

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: X9Y71EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781037866
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 1.49ק"ג
ארוז 2.55 :ק"ג
ממדים
 1.95 x 22.43 x 33.86ס"מ
ארוז 48.3 x 30.5 x 6.9 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת למשך שנתיים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את
כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.
אביזרים כלולים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים
לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

שירותים במסגרת האחריות*

* לא כלול.
אוזניות סטריאו HP
 2800באדום
W1Y21AA

עכבר אלחוטי HP
 Z3700בצבע כסף
X7Q44AA

איסוף והחזרה למשך
שלוש שנים
UM963E
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