Fişă tehnică

HP Spectre x360 Convertible 13-w000nn
Putere ispititoare. În toate modurile.
Am conceput noul model Spectre x360 pentru ca să vi-l doriţi. Cele patru moduri versatile ale acestuia au fost realizate
pentru cei ce râvnesc la libertatea fără inhibiţii. Cu o putere atrăgătoare în cel mai subţire cadru convertibil oferit de noi,
am creat un dispozitiv care face de toate. De ce să îi rezistaţi?

Fermecător de subţire

Cel mai subţire x360 produs de noi
până acum este foarte elegant şi
versatil. Delicateţea superbă a
afişajului cu micro-margini vă permite
să beneficiaţi cu adevărat de
libertatea captivantă a celor patru
moduri unice.

Putere captivantă

Pregătiţi-vă să realizaţi mai mult ca
oricând, cu până la 16 ore de
funcţionare a acumulatorului1 şi cu
HP Fast Charge.2 Beneficiaţi de
performanţe fără egal pe tot
parcursul zilei, cu un procesor Intel®
Core™ extrem de rapid.

Sunet încântător

Cu patru difuzoare HP, HP Audio
Boost şi reglajul personalizat de
experţii de la Bang & Olufsen,
divertismentul prinde viaţă, cu
sunetul care vă încântă. Treziţi-vă
simţurile cu perfecţiunea audio a unui
PC.

Durata de viaţă a acumulatorului cu Windows 10/MM14 depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de
gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului va descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Consultaţi https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Reîncarcă acumulatorul până la 90% în 90 de
minute când sistemul este oprit (utilizând comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat cu notebook-ul, nu se recomandă cu un încărcător de acumulator de capacitate mai mică. După ce
sarcina ajunge la 90% din capacitate, viteza de încărcare revine la viteza normală. Disponibilitate numai la anumite modele de PC-uri HP Spectre, HP Envy, HP Omen şi HP Pavilion. Pentru o listă completă de caracteristici
ale produsului, consultaţi http://store.hp.com.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, până la 3,1 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost,
cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 7-a generaţie
Memorie
SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB (instalat)
Stocare
SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB
Grafică
Componente integrate Intel® HD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; patru difuzoare
Ecran
Ecran tactil FHD IPS BrightView iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 33,8 cm
(13,3") (1920 x 1080)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W
Tip baterie
Li-ion cu 3 elemenţi, 57,8 Wh
Durata ţintă a acumulatorului
Durată acumulator estimată de până la 16 ore2
_

Conectivitate

Conectivitate wireless
Combinaţie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2 (compatibilă Miracast)
Porturi
1 port combinat căşti/microfon
1 USB 3.1 Gen 1 (HP Repaus şi Încărcare)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Repaus şi Încărcare, Thunderbolt Gen 3)
Cameră web
Cameră FHD IR HP TrueVision cu microfon digital dual-array

Design

Culoarea produsului
Argintiu natural, capac aluminiu
_

Software

Aplicaţii HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai pachetului Microsoft® Office 365
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 1
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Z5F65EA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781293361
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
1,44 kg
Dimensiuni
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Împachetat: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Garanţie
1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Husă; dongle USB Type-C™ la RJ-45 Gigabit
Tastatură
Tastatură completă, iluminată din fundal, stil insulă, cu tastatură numerică
HP Imagepad cu suport pentru gesturi de multi-atingere
Caracteristici
Camera Web acceptă Windows Hello
Gestiunea securităţii
Suport Trusted Platform Module (TPM)
Senzori
Accelerometru; giroscop; eCompass

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Set de căşti HP
H2800, negru
J8F10AA

Mouse wireless
HP Z5000,
argintiu cenuşiu
închis
W2Q00AA

Geantă neagră
subţire HP
Spectre Topload,
35,6 cm (14'')
W5T45AA

3 ani - returnare la
depozit
UM931E

1 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 12 luni. (Este necesar accesul la Internet. Primele 12 luni incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).2 Durată de viaţă a acumulatorului estimată pentru Windows 10, pe baza analizei

comparative MobileMark® 2014 pentru Windows 10. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a
energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitează www.bapco.com pentru detalii suplimentare.
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