Спецификация

HP ENVY x360 15-aq105nn
360° безкрайна гъвкавост
Устройство за работа със склонност към забавления. Мултимедийна машина с капацитет за продуктивност.
Универсалността прави разлика. Възхитително гъвкавият ENVY x360 изящно се накланя, за да покрие всичките
ви нужди. Свършете повече работа, насладете се на повече забавления и го направете с мощ и
производителност.

Интелигентно многообразен

Тънкият, изцяло метален корпус и
360-градусовата панта ви
предоставят четири режима, за да
работите точно както
предпочитате. Преминавайте с
лекота от организирана
продуктивност към мултимедийно
забавление.

Зашеметяващи гледки

С IPS Full HD1 или 4K2 дисплей (за
избрани модели) с диагонал от 39,6
см (15,6") всичките ви
мултимедийни и творчески проекти
ще заблестят. Редактирайте снимки
и стриймвайте мултимедия с
перфектна яснота.

Отлична производителност

С процесори Intel® Core™ i3 от
следващо поколение и до 16 GB
RAM памет се възползвате от
отлична производителност, като
батерията издържа до 9,75 часа4.

Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 2 За преглед на 4K изображения е необходимо 4K съдържание. 3
Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока
производителност. 4 Животът на батерията е различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната
функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте http://www.bapco.com.
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Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатото усещане, което ви дава
Windows – но още по-добро.5
_

7-мо поколение процесори Intel® Core™
Мощната производителност лесно се справя с необходимостта от
изпълняване на няколко задачи едновременно, позволява нови начини
за взаимодействие с компютъра и предоставя усъвършенствани
възможности за 4K видеопредаване.
_

IPS панел
Независимо къде сте застанали този екран предоставя ясен и ярък
образ със 178° ъгъл на видимост, така че всички да виждат идеално.
_

Intel® HD Graphics
Впечатляващите графични карти ви улесняват във всичко, което
правите. Независимо дали гледате видео или просто сърфирате в
мрежата, Intel® HD Graphics показва всички образи на екрана с плавно и
ясно качество.
_

Съхранение с твърд диск
Не се притеснявайте за нарастващата ви колекция от дигитални филми,
песни и снимки. С огромните възможности за съхранение може да
запаметите всичко и въпреки това да ви остане място.
_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.

Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS
за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни
изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
5

Спецификация

HP ENVY x360 15-aq105nn

Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz до 3,1 GHz, с технология Intel® Turbo Boost, 3 MB
кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i5 процесор
Памет
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
128 GB M.2 SSD
Dropbox1
Графика
Вградени Графична карта Intel® HD Graphics 620
Аудио
Bang & Olufsen; Подобрен звук с HP Audio Boost; Двойни високоговорители
Дисплей
39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD IPS WLED подсветка, мултитъч и стъклен
дисплей от край до край (1920 x 1080)
Захранване
45 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
4-клетъчна, 55.67 Wh литиево-йонна батерия
Поддържа бързо зареждане на батерията: 90% в рамките на 90 минути
Целеви живот на батерията
До 10 часа и 15 минути живот на батерията3
_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместима с
Miracast)
Портове
1 HDMI
1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
2 USB 3.1 (1 HP Sleep and Charge)
1 първо поколение USB 3.1 Type-C™
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камера
HP Wide Vision HD уебкамера с цифров микрофон с двоен обхват

Разработване

Цвят на продукта
Сребрист алуминиев капак
_

Софтуер

Приложения на НР
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Софтуер
CyberLink PowerDirector; 1-месечен тестов период за новите потребители на
Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: Z5E54EA #ABB
UPC/EAN код: 190781222682
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
2,17 кг
Опакован: 3,42 кг
Размери
38 x 25 x 1,88 см
Опакован: 55 x 30,5 x 6,9 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център;
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на
HP.
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка, с вградена цифрова
клавиатура
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Характеристики
Хибрид
Управление на защитата
Слот за заключване Kensington MicroSaver®; Парола при включване; Приема
заключващи устройства за защита на трети страни; Поддръжка на модула за
сигурност на платформата (TPM)
Сензори
Акселометри; Жироскоп; eCompass

Съвместими аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Чанта HP
Signature Slim
Topload за лаптоп
до 39,62 см (15,6
инча)
L6V68AA

39,62 см (15,6
инча) калъф HP
от неопрен
сиво/лилаво
V5C32AA

Тъмносребриста
безжична мишка
HP Z5000
W2Q00AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
UM931E

1 25 GB безплатно онлайн хранилище за 12 месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com. Необходима е интернет услуга, която не е

включена в офертата.2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)3 Приблизителният живот на батерията
под Windows 10 съгласно сравнителния анализ на Windows 10 / MobileMark® от 2014 г. Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения,
функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в
съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и
се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други
търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер,
драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси
или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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