Specifikace

HP Spectre x360 Convertible 13-w001nc
Lákavý výkon. Ve všech režimech.
Navrhli jsme zcela nový počítač Spectre x360, jenž bude objektem vaší touhy. Čtyři všestranné režimy byly navrženy
pro nespoutanou svobodu používání. Přitažlivý výkon v našem nejtenčím konvertibilním počítači – stvořili jsme zařízení,
které zvládne vše na jedničku. Proč mu odolávat?

Svůdně tenký

Náš nejtenčí počítač x360 je navíc
neodolatelně elegantní a působivě
všestranný. S neuvěřitelně tenkým
displejem prakticky bez okrajů si
naplno vychutnáte volnost používání
ve čtyřech jedinečných režimech.

Úchvatný výkon

Připravte se zvládnout víc, než jste si
kdy dokázali představit – s baterií,
která vydrží až 16 hodiny1, a
technologií rychlého nabíjení HP Fast
Charge.2 Bleskurychlý procesor Intel®
Core™ zajistí bezkonkurenční výkon
po celý den.

Impozantní zvuk

Díky čtveřici reproduktorů HP,
technologii HP Audio Boost a zvuku,
který ladili profesionálové z Bang &
Olufsen, můžete procítěně vnímat
zvuk, se kterým obživne každá
zábava. Probuďte své smysly s
dokonalým zvukem na počítači.

Životnost baterie se systémem Windows 10/MM14 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení
spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Viz https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Dobije baterii na kapacitu až 90 % za 90 minut, když je systém vypnutý (pomocí
příkazu k vypnutí). Doporučeno pro použití s adaptérem HP dodávaným s notebookem, nedoporučuje se pro nabíječku baterií s menší kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 90 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do
normálu. K dispozici u vybraných modelů HP Spectre, HP Envy, HP Omen a HP Pavilion. Úplný seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.
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Funkce
Windows 10
Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows – a ještě
lépe.3
_

Procesory Intel® Core™ 7. generace
Vysoký výkon snadno udrží krok s vašimi požadavky na zpracovávání více
úloh najednou. Navíc nabízí nové způsoby ovládání počítače a možnosti
přehrávání videa v rozlišení 4K.
_

Panel IPS
Ať stojíte kdekoli, tato obrazovka zobrazuje jasné a živé obrázky s širokými
pozorovacími úhly 178°, aby měli všichni skvělý výhled.
_

Intel® HD Graphics
Impozantní grafický výkon podpoří všechny zpracovávané operace. Ať
sledujete video nebo jen procházíte webové stránky, grafická karta Intel®
HD hladce a ostře vykreslí veškerý zobrazovaný obsah.
_
_

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou
existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, max. 3,1 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 7. generace
Paměť
Paměť 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrovaná)
Ukládání informací
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Grafická karta
Integrováno Grafická karta Intel® HD 620
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Čtyři reproduktory
Monitor
33,8cm (13,3") dotykový displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a
podsvícením WLED
Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.
Typ baterie
3článková Li-ion (57,8 Wh)
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 16 hodin2
_

Možnosti připojení

Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilní s
Miracast)
Porty
1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
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)
Web kamera
IR kamera HP TrueVision FHD se dvěma digitálními mikrofony

Design

Barva produktu
Přirozeně stříbrná, hliníkový kryt
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 1
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: 1AQ58EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781174851
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,44 kg
Rozměry
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Balení: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Záruka
Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku
na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Pouzdro; Hardwarový klíč USB Type-C™ na RJ-45 Gigabit
Klávesnice
Podsvícená ostrůvková klávesnice v plné velikosti s numerickou klávesnicí
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest
Charakteristiky
Webová kamera s podporou funkce Windows Hello
Správa zabezpečení
Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)
Snímače
Akcelerometr; Gyroskop; eKompas

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Sluchátka HP
H2800, černá
J8F10AA

Bezdrátová myš
HP Z5000, tmavá
popelavě stříbrná
W2Q00AA

Černá brašna s
horním otvorem
HP Spectre Slim,
35,6 cm (14")
W5T45AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení
UM946E

1 Bezplatná 12 měsíční zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 12 měsíční bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.)2 Odhadovaná životnost

baterie se systémem Windows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a
nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
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BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce
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