Záznamový list

HP Spectre x360 Convertible 13-w000nc
Pôsobivý výkon. Vo všetkých režimoch.
Úplne nový počítač Spectre x360 sme navrhli tak, aby sa stal objektom vašej túžby. Jeho štyri univerzálne režimy boli
vytvorené pre každého, kto hľadá ničím neobmedzenú voľnosť. Vďaka okúzľujúcemu výkonu v našom najtenšom
konvertibilnom počítači sme vyrobili zariadenie, ktoré zvládne každú úlohu. Prečo by ste tomu mali odolávať?

Zvodne tenký

Náš najtenší počítač x360 v histórii je
neodolateľne elegantný a pôsobivo
univerzálny. Na úžasne tenkom
displeji s minimálnymi okrajmi si
môžete skutočne vychutnávať
podmanivú voľnosť štyroch
jedinečných režimov.

Úchvatný výkon

Pripravte sa, že s výdržou batérie až
16 hodiny1 a funkciou HP Fast
Charge2 zvládnete oveľa viac práce,
než ste si kedy mysleli. S
bleskurýchlym procesorom Intel®
Core™ zasa získate bezkonkurenčný
výkon na celý deň.

Vábivý zvuk

Vďaka štyrom reproduktorom HP,
technológii HP Audio Boost a
prispôsobenému vyladeniu zvuku
odborníkmi v spoločnosti Bang &
Olufsen bude zábava ako živá a
obohatená zvukom, ktorý budete
cítiť. Prebuďte svoje zmysly
dokonalým zvukom na počítači.

Výdrž batérie so systémom Windows 10/MM14 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy
napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Pozrite si stránku https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Keď je systém vypnutý (pomocou príkazu Vypnúť), nabije batériu až
na 90 % v priebehu 90 minút. Odporúča sa používať s adaptérom HP, ktorý bol dodaný s notebookom, nie s nabíjačkou batérie s menšou kapacitou. Po nabití batérie na 90 % sa obnoví normálna rýchlosť nabíjania. K
dispozícii na vybraných modeloch počítačov HP Spectre, HP Envy, HP Omen a HP Pavilion. Úplný zoznam funkcií produktu nájdete na stránke http://store.hp.com.
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Funkcie
Windows 10
Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí systému Windows – len
efektívnejšie.3
_

Procesory Intel® Core™ 7. generácie
Vysoký výkon vám bez problémov umožní poradiť si s viacerými náročnými
úlohami naraz, pracovať s počítačom novými spôsobmi a vychutnávať si
vylepšené vlastnosti obrazu s rozlíšením 4K.
_

panel IPS
Na tejto obrazovke so širokým pozorovacím uhlom 178° si každý divák
môže vychutnávať čistý a živý obraz bez ohľadu na to, kde stojí.
_

Grafická karta Intel® HD
Pôsobivá grafika vám pomôže so všetkými úlohami. Či už sledujete video
alebo len surfujete na webe, grafika Intel® HD Graphics vykreslí akýkoľvek
obraz na obrazovke plynulo a v živej kvalite.
_
_

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať
poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, max. 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie
Pamäť
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (na doske)
Ukladacie zariadenia
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafika
Integrovaná Intel® HD Graphics 620
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Štyri reproduktory
Obrazovka
Dotykový displej IPS BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením WLED a
rozlíšením FHD (1920 x 1080)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 45 W
Typ batérie
3-článková lítiovo-iónová batéria, 57,8 Wh
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 16 hodín2
_

Konektivita

Bezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s
normou Miracast)
Porty
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1 port USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 porty USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt Gen 3)
Webová kamera
Infračervená kamera HP TrueVision FHD s duálnym digitálnym mikrofónom

Dizajn

Farba produktu
Prírodná strieborná, hliníkový kryt
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 1
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Y3U96EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781166610
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
1,44 kg
Rozmery
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Balené: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a
vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie
získate od predajcu spoločnosti HP.
Dodávané príslušenstvo
Puzdro; Modul USB Type-C™ – RJ-45 Gigabit
Klávesnica
Podsvietená klávesnica s plnou veľkosťou, klávesmi typu island a numerickou
klávesnicou
Plôška HP Imagepad s podporou viacprstových gest
Funkcie
Webová kamera podporuje aplikáciu Windows Hello
Správa zabezpečenia
Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)
Senzory
Akcelerometer; Gyroskop; Elektronický kompas

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
HP H2800 Black
Headset
J8F10AA

HP Z5000 Dark
Ash Silver
Wireless Mouse
W2Q00AA

HP 14 Spectre
Black Slim
Topload
W5T45AA

3 roky, vyzdvihnutie a
vrátenie
UM946E

1 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 12-mesačná (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 12-mesačná. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)2 Odhadovaná výdrž batérie pri používaní systému Windows 10 vychádza z

porovnávacích testov Windows 10/MobileMark® 2014. Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna
kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch
dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v
tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe
licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér
alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať
ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com.
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