Podatkovni list

HP Spectre x360 Convertible 13-w004nn
Zapeljiva moč v vseh načinih.
Oblikovali smo popolnoma nov računalnik Spectre x360, ki bo postal predmet vašega poželenja. Štirje raznoliki načini
so oblikovani za tiste, ki si želijo svobodo brez omejitev. S privlačno močjo v našem najtanjšem zamenljivem okvirju
smo oblikovali napravo, ki lahko naredi vse. Zakaj bi se mu upirali?

Zapeljivo tanek

Naš najtanjši računalnik x360 do zdaj
je neustavljivo eleganten in izjemno
raznolik. Z izjemno tankim zaslonom
z mikro robom lahko resnično izkusite
svobodo štirih edinstvenih načinov, ki
vas bodo prevzeli.

Moč, ki vas bo očarala

Z življenjsko dobo akumulatorja do
16 ure1 in funkcijo HP Fast Charge
naredite več, kot ste mislili, da je
mogoče.2 Z izjemno hitrim
procesorjem Intel® Core™ si
zagotovite celodnevno zmogljivost, ki
ji ni para.

Zapeljiv zvok

S štirimi zvočniki HP, funkcijo HP
Audio Boost in uglaševanjem po meri,
ki so ga opravili strokovnjaki podjetja
Bang & Olufsen, zabava oživi z
zvokom, ki ga lahko občutite.
Prebudite svoje čute s popolnim
zvokom na računalniku.

Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10/MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične
povezave in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Podite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 Ko je sistem izklopljen (z
ukazom za zaustavitev), v 90 minutah napolni akumulator do 90-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik
manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 90-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Spectre, HP Envy, HP Omen in HP Pavilion. Celoten seznam
funkcij izdelkov si lahko ogledate na spletnem mestu http://store.hp.com.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,5
GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 sedme generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika LPDDR3-1866 SDRAM (vgrajenega)
Shranjevanje
512-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Grafika
Vgrajeno Grafična kartica Intel® HD 620
Zvočna kartica
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; štirje zvočniki
Prikaz
Zaslon na dotik FHD IPS BrightView z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) in osvetlitvijo
WLED od zadaj (1920 × 1080)
Napajanje
Napajalnik AC 45 W
Vrsta baterije
3-celični litij-ionski akumulator (57,8 Whr)
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja do 16 ur2
_

Povezovanje

Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik Intel® 802.11ac (2 x 2) s funkcijama Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
(združljiv s tehnologijo Miracast)
Vrata
1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
1 priključek USB 3.1 prve generacije (priključek HP z možnostjo spanja in polnjenja)
2 priključka USB 3.1 Type-C™ druge generacije (priključek HP z možnostjo spanja in
polnjenja ter priključek Thunderbolt tretje generacije)
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision FHD IR z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje

Barva izdelka
Naravno srebrn, aluminijast pokrov
_

Programska oprema

Aplikacije HP
Stikalo za zvok HP; HP JumpStart
Programska oprema
1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 1
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: Z6J49EA #ABB
Koda UPC/EAN: 190781293378
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
1,44 kg
Mere
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Pakirano: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Etui; gigabitni ključek iz USB Type-C™ v RJ-45
Tipkovnica
Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo od zadaj in številčnico
Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika
Funkcije
Spletna kamera podpira funkcijo Windows Hello
Upravljanje varnosti
Podpora za Trusted Platform Module (TPM)
Senzorji
Merilnik pospeška; Giroskop; eCompass

Združljiva dodatna oprema*

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
HP H2800 Black
Headset
J8F10AA

HP Z5000 Dark
Ash Silver
Wireless Mouse
W2Q00AA

HP 14 Spectre
Black Slim
Topload
W5T45AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E

1 12-mesečni brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 12 mesečni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)2 Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem

sistemu Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in
nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene
takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so
registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v
ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite
uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi
samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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