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Csábító teljesítmény. Mindegyik módban.
A vadonatúj Spectre x360 modell megjelenése és teljesítménye egyaránt csábító. Négy sokoldalú üzemmódját azok
számára alkottuk meg, akik határtalan szabadságra vágynak. Egy olyan eszközt terveztünk, amely az eddigi
legvékonyabb külsőbe zárt, ám mégis lenyűgöző erejével szinte bármire képes. Miért próbálna ellenállni?

Csábítóan karcsú

Az eddigi legkarcsúbb, mégis
ellenállhatatlanul elegáns és
lenyűgözően sokoldalú x360
laptopunk. A rendkívül keskeny
peremű, vékony kijelzővel valóban
megtapasztalhatja a négy egyedi
üzemmód használatának magával
ragadó szabadságát.
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Lenyűgöző teljesítmény

Az akár 16 órás
akkumulátor-üzemidő1 és a HP
gyorstöltő2 segítségével minden
eddiginél többre lehet képes. A
páratlan, egész napon át tartó
teljesítményt a villámgyors Intel®
Core™ processzor biztosítja.

Elbűvölő hangzás

A négy HP hangszóró, a HP Audio
Boost technológia és a Bang &
Olufsen szakértői által hangolt
hangrendszer kiváló hangzása élethű
élménnyé változtatja a szórakozást.
Ébressze fel érzékeit a tökéletes
számítógépes hangzással.

Windows 10/MM14 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és
energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További információ: https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2Az
akkumulátort 90 percen belül feltölti 90%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a noteszgéphez mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású akkumulátortöltővel
azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte a 90%-ot, a töltés sebessége visszaáll a normál sebességre. Ez a funkció bizonyos HP Spectre, HP Envy, HP Omen és HP Pavilion
számítógépmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a http://store.hp.com webhelyre.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,5 GHz, 4 MB
gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i7 processzor
Memória
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (alaplapi)
Adattárolás
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafikus rendszer
Integrált Intel® HD Graphics 620
Hangeszközök
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Négy hangszóró
Képernyő
33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS BrightView WLED-es hátsó megvilágítású
érintőképernyő (1920 x 1080)
Áramellátás
45 W-os váltóáramú tápegység
Akkumulátor típusa
3 cellás, 57,8 Wh-s lítiumion
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 16 óra becsült akkumulátor-üzemidő2
_

Csatlakoztathatóság

Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)
Portok
1 kombinált fejhallgató/mikrofon
1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt Gen 3)
Webkamera
HP TrueVision FHD IR kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Kialakítás

Termékszín
Természetes ezüst, alumínium borítással
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP JumpStart
Szoftver
1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 1
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: Z6J49EA #ABB
UPC/EAN-kód: 190781293378
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
1,44 kg
Méretek
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Csomagolva: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
valamint a nem helyszíni szervizelés; 1 éves korlátozott jótállás, amelybe
beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
Mellékelt tartozékok
Tok; Type-C™–RJ-45 Gigabit hardverkulcs
Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet numerikus
billentyűzettel
HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Jellemzők
A webkamera támogatja a Windows Hello szolgáltatást
Adatvédelem kezelése
Trusted Platform Module- (TPM-) támogatás
Érzékelők
Gyorsulásmérő; Giroszkóp; eCompass

Kompatibilis kiegészítők*

Jótállási szolgáltatások*

* Nem tartozék.
HP H2800 fekete
mikrofonos
fülhallgató
J8F10AA

HP Z5000 sötét
hamvas ezüst
vezeték nélküli
egér
W2Q00AA

HP Spectre 35,6
cm-es (14
hüvelykes)
fekete, vékony,
felültöltős táska
W5T45AA

3 éves el- és
visszaszállítás
UM963E

1 McAfee LiveSafe 12 hónapos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 12 hónapos tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)2A Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a

Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási
beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített
jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az
Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. Nem
minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket
vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ:
http://www.microsoft.com.
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