גיליון נתונים

HP Spectre x360 Convertible 13-ac000nj
עוצמה מפתה .בכל המצבים.
 Spectre x360המעוצב בקפדנות מגדיר מחדש את הציפיות שלך מטכנולוגיה .עם ארבעה מצבים ייחודיים ולמעלה מ -8מיליון פיקסלים
במחשב הניתן להמרה הדק ביותר שאי פעם ייצרנו ,תוכל לקבל נקודת מבט חדשה על הפעולות שאתה והמחשב הנישא שלך תוכלו לבצע.

1

ארבעה מצבים מתוכננים להדהים

 x360הדק ביותר שלנו עד כה ומלוטש
במיוחד .במשקל של  1.32ק"ג ,2עובי של
 13.9מ"מ ומגוונות מרשימה עם ציר של
 360°וארבעה מצבים ייחודיים.

עוצמה מדהימה .עמידות יוצאת מן הכלל.

התכונן להשלים הרבה יותר משימות ממה
שחשבת שתוכל ,הודות לחיי סוללה של עד
 16שעות 3ומטען  4.HP Fast Chargeקבל
ביצועים חסרי תקדים למשך כל היום עם
מעבד ™ Intel® Coreבמהירות הבזק.

Windows Ink

קדם באופן טבעי תוכן ,רעיונות ושרטוטים
באמצעות מיחשוב מבוסס-עט וWindows-
 .Inkרשום ביעילות הערות ב ,Office-או
שרטט על מגוון של אפליקציות5.

 1דרוש תוכן  4Kכדי להציג תמונות  4Kמלאות 2 .המשקל משתנה בהתאם לתצורה 3 .משך חיי הסוללה ב Windows 10/MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות
האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4טוען את הסוללה שלך עד לקיבולת של עד  90%בתוך  90דקות
כאשר המערכת כבויה )באמצעות הפקודה "כיבוי"( .מומלץ לשימוש עם מתאם ה HP-שסופק עם המחשב הנייד ,לא מומלץ עם מטען לסוללות בעלות קיבולת קטנה יותר .לאחר שהטעינה הגיעה לקיבולת של  ,90%מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה.
זמין בדגמי מחשב נבחרים של  HP Omen ,HP Envy ,HP Spectreו .HP Pavilion-בקר בכתובת  http://store.hp.comלקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר 5 .מאפיינים מתקדמים מסוימים לרבות  Cortanaהתומכת בפקודות קוליות ,סימון בדיו
ו ,Continuum-מחייבים חומרה מתקדמת יותר .בקר בכתובת  .www.windows.comאפליקציות ועט דיגיטלי נמכרים בנפרד.
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ביצועים

מפרט

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,2.7 GHz) Intel® Core™ i7-7500Uעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית ,Intel® Turbo Boost
מטמון של  2 ,4 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7
זיכרון
זיכרון  LPDDR3-1866 SDRAMבנפח ) 8 GBעל-גבי הלוח(
אחסון
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 512 GB
גרפיקה
משולב כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620
שמע
 ;HP Audio Boost ;Bang & Olufsenארבעה רמקולים
תצוגה
צג  UHD IPS eBrightViewבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון עם תאורת  WLEDאחורית ,התומך
ב Multi-Touch-עם גבול צר )(3,840 x 2,160
מתח
מתאם מתח  ACשל  45וואט
סוג סוללה
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים57.8 Wh ,
תומך בטעינה מהירה של סוללה :כ -90%ב -90דקות
חיי סוללה ייעודיים
זמן סוללה משוער עד  16שעות2
_

קישוריות

קישוריות אלחוט
 (2x2) Intel® 802.11acעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב )תואם ל(Miracast-
יציאות
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
 2יציאות ™ USB 3.1 Type-Cדור  , Thunderbolt) 2נתונים בקצב של עד  ,40 GB/sאספקת מתח,
(DP1.2, HP Sleep and Charge
יציאת  USB 3.1דור (HP Sleep and Charge) 1
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP TrueVision FHD IRעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

אביזרים תואמים*

עיצוב

צבע מוצר
אפור כסוף כהה ,מכסה אלומיניום
_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 1
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 1GN65EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781551256
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 1.32ק"ג
ארוז 2.5 :ק"ג
ממדים
 30.7 x 21.8 x 1.39ס"מ
ארוז 33.3 x 14.8 x 41.2 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת למשך שנתיים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את
כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.
אביזרים כלולים
שרוול; חיבור ™ USB Type-CלRJ-45 Gigabit-
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור
לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch
תכונות
תומך בחרט פעיל התואם לMicrosoft Ink-
ניהול אבטחה
תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

שירותים במסגרת האחריות*

* לא כלול.
תיק דק שחור
 Spectreעם פתח
עליון של  HPבגודל
 35.6ס"מ )14
אינץ'(
W5T45AA

שרוול עור שחור
 Spectreשל HP
בגודל  33.8ס"מ
) 13.3אינץ'(
)רוכסן(
W5T46AA

איסוף והחזרה למשך
שלוש שנים
UM963E
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