Спецификация

HP Spectre x360 Convertible 13-w004nn
Съблазнителна мощ. Във всички режими.
Проектирахме изцяло новия Spectre x360 така, че да бъде обектът на вашите желания. Неговите четири
универсални режима са създадени за тези, които жадуват пълна свобода. Със съблазнителна мощ в нашата
най-тънка сгъваема рамка създадохме устройство, което прави всичко. Защо да се въздържате?

Съблазнително тънък

Най-тънкият ни x360 досега е
неустоимо елегантен и внушително
универсален. Превъзходно тънкият
дисплей с микро ръбове ви
позволява да изпитате
пленителната свобода на четирите
уникални режима.

Очарователна мощ

Пригответе се да постигате повече,
отколкото някога сте мислили, че е
възможно, с до 16 часа живот на
батерията1 и HP Fast Charge.2
Получавате несравнима
целодневна производителност със
светкавично бърз процесор Intel®
Core™.

Притегателен звук

С четири високоговорителя HP, HP
Audio Boost и персонализирано
настройване от експертите в Bang
& Olufsen забавлението оживява
със звук, който можете да
почувствате. Събудете сетивата си
с перфектен звук на компютъра.

Windows 10/MM14 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. Вижте https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Зарежда
батерията ви до 90% в рамките на 90 минути, когато системата е изключена (чрез командата за „изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с преносимия компютър, не се
препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като зареждането достигне 90% капацитет, скоростта на зареждане ще се върне към нормалната. Предлага се за избрани модели компютри HP
Spectre, HP Envy, HP Omen и HP Pavilion. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите на продуктите.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz до 3,5 GHz, с технология Intel® Turbo Boost, 4 MB
кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Памет
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (вградена)
Съхраняване
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Графика
Вградени Графична карта Intel® HD Graphics 620
Аудио
Bang & Olufsen; Подобрен звук с HP Audio Boost; Четворни високоговорители
Дисплей
33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS BrightView сензорен екран с WLED
подсветка (1920 x 1080)
Захранване
45 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
3-клетъчна, 57,8 Wh литиево-йонна батерия
Целеви живот на батерията
До 16 часа живот на батерията2
_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместима с
Miracast)
Портове
1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 първо поколение USB 3.1 (HP Sleep and Charge)
2 второ поколение USB 3.1 Type-C™ (HP Sleep and Charge, трето поколение
Thunderbolt)
Уеб камера
HP TrueVision FHD IR камера с цифров микрофон с двоен обхват

Разработване

Цвят на продукта
Сребрист алуминиев капак
_

Софтуер

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

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: Z6J49EA #ABB
UPC/EAN код: 190781293378
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
1,44 кг
Размери
30,6 x 21,8 x 1,38 см
Опакован: 41,2 x 14,8 x 33,2 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.
Включени аксесоари
Калъф; Донгъл USB Type-C™ към RJ-45 Gigabit
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка, с вградена цифрова
клавиатура
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Характеристики
Уеб камерата поддържа Windows Hello
Управление на защитата
Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)
Сензори
Акселерометър; Жироскоп; eCompass

Съвместими аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Черни HP
слушалки
H2800
J8F10AA

Тъмносребрист
а безжична
мишка HP
Z5000
W2Q00AA

35,6 см (14
инча) HP Spectre
Slim чанта с
горно отваряне
W5T45AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
UM931E

1 Предложение за 12 месец пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 12 месец са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)2 Прогнозен живот на батерията, измерен на Windows

10/MobileMark® 2014. 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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