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עוצמה אדירה באריזה דקה
מדובר ברמה חדשה לגמרי של עיצוב וטכנולוגיה .חומרים מובחרים ואומנות מרהיבה יוצרים חוויה שאין כמותה .אי אפשר לעמוד בפני
מחשב נייד יוקרתי זה ,בעל הרכב חומרים עוצר נשימה בעובי של  10.4מ"מ ועוצמת  Intel® Core™ i5או  i7מלאה .
2

יש דק ויש דק יותר

הרצון מתחיל בעיצוב שאין לו מתחרים.
מחשב נייד זה הדק בצורה שלא תיאמן,
ועשוי מאלומיניום וסיבי פחמן עמידים,
מגדיר מחדש שלמות.

עוצמה רבה יותר בכל מילימטר

הגיע הזמן שביצועים שלא ייאמנו ועיצוב
מהפכני יילכו יד ביד .מערכת הקירור
המתקדמת בלחץ גבוה מכניסה אוויר קר
פנימה כדי להפוך את עוצמת ™Intel® Core
 2iהמלאה למציאות יוצאת מן הכלל.

יצירת מופת המגרה את כל החושים

התפנק עם חוויית בידור מלוטשת יותר
הכוללת צג  3Full HDמקצה-לקצה של
 ,Corning® Gorilla® Glassשמע של Bang
 & Olufsenושלוש יציאות  4™USB-Cכדי
לספק עוצמה לצגים חיצוניים ואביזרים.

] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר [3] .דרוש תוכן בחדות גבוהה מלאה להצגת תמונות בחדות גבוהה מלאה )™ FHD). 4 USB Type-Cו USB-C™-הם סימנים מסחריים של .USB Implementers Forum
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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  FHD IPS UWVAבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון עם  ,BrightViewעם זכוכית ®Corning
® Gorillaועם תאורת  WLEDאחורית )(1,920 x 1,080
מתח
מתאם מתח  ACשל  45וואט
סוג סוללה
סוללת ליתיום יון 4 ,תאים38 Wh ,
חיי סוללה ייעודיים
זמן סוללה משוער עד  8שעות2
_

קישוריות

קישוריות אלחוט
 (2x2) Intel® 802.11acעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב )תואם ל(Miracast-
יציאות
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
יציאת  USB 3.1מסוג ™ Type-Cדור (HP Sleep and Charge) 1
 2יציאות  USB 3.1מסוג ™ Type-Cדור (Thunderbolt ,HP Sleep and Charge) 2
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP TrueVision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

אביזרים תואמים*

עיצוב

צבע מוצר
אפר כסוף כהה ,מסגרת למקלדת בצבע נחושת אלגנטי

_

תוכנה

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

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 1GN73EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781548591
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 1.11ק"ג
ארוז 3.42 :ק"ג
ממדים
 1.04 x 22.9 x 32.5ס"מ
ארוז 34.4 x 13 x 43.2 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה;
אביזרים כלולים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור
לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch
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
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