Fişă tehnică

HP ENVY x360 15-aq104nn
360° de versatilitate nelimitată
Un dispozitiv de lucru cu aptitudini de divertisment. Un aparat multimedia capabil de productivitate. Versatilitatea face
diferenţa. Flexibilul laptop ENVY x360 se înclină frumos în faţa tuturor nevoilor dvs. Finalizaţi mai multe lucrări,
valorificaţi mai bine divertismentul şi faceţi totul cu putere şi performanţă.

Ingenios de versatil

Corpul complet metalic, subţire şi
balamaua de 360º vă oferă patru
moduri de a lucra oricum doriţi.
Transformaţi cu uşurinţă geniul
productivităţii într-o minune
multimedia.

Imagini uimitoare

Datorită afişajului IPS Full HD1 sau
4K2 la anumite modele, cu diagonală
de 39,6 cm (15,6"), toate proiectele
de creaţie şi de divertisment pot
străluci. Editaţi fotografii şi
transmiteţi conţinut multimedia cu o
claritate perfectă.

Performanţe excelente

Cu procesoarele Intel® Core™ i de
generaţie viitoare3 şi cu până la 16 GB
de RAM, poţi să valorifici întreaga
putere de calcul şi să lucrezi până la
9,75 ore cu alimentare de la
acumulator4.

1 Pentru a vizualiza imagini Full FHD, este necesar conţinut FHD. 2 Pentru a vizualiza imagini 4K, este necesar conţinut 4K. 3 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse
software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile
hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. 4 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. Vizitaţi http://www.bapco.com pentru detalii
suplimentare.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, până la 3,5 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost,
cache de 4 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din a 7-a generaţie
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (2 x 4 GB)
Stocare
SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB
Dropbox1
Grafică
Componente integrate Intel® HD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; două difuzoare
Ecran
IPS FHD WLED iluminat din spate, diagonală 39,6 cm (15,6"), compatibil
multi-atingere, sticlă din margine în margine (1920 x 1080)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W
Tip baterie
Li-ion cu 4 elemenţi, 55,67 Wh
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: 90% în 90 de minute
Durata ţintă a acumulatorului
Durată acumulator estimată de până la 10 ore şi 15 minute3
_

Conectivitate

Conectivitate wireless
Combinaţie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2 (compatibilă Miracast)
Porturi
1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 2 USB 3.1 (1 HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1
Type-C™ Gen 1
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD
Cameră web
Cameră HD HP Wide Vision cu microfon digital dual-array

Design

Culoarea produsului
Argintiu natural, capac superior din aluminiu
_

Software

Aplicaţii HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
CyberLink PowerDirector; Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai
pachetului Microsoft® Office 365
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Z5E53EA #ABB
Cod UPC/EAN: 190781804475
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
2,01 kg
Împachetat: 3,42 kg
Dimensiuni
38 x 25 x 1,88 cm
Împachetat: 55 x 30,5 x 6,9 cm
Garanţie
1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi serviciu de preluare şi
returnare; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de
până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Tastatură
Tastatură completă, iluminată din fundal, stil insulă, cu tastatură numerică
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere
Caracteristici
Convertibil
Gestiunea securităţii
Slot încuietoare Kensington MicroSaver®; parolă de pornire; acceptă dispozitive de
blocare de securitate de la terţi; suport Trusted Platform Module (TPM)
Senzori
Accelerometre; giroscop; eCompass

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Mouse wireless
HP Z5000
E5C13AA

Geantă HP
Signature Slim
Topload de
39,62 cm (15,6")
L6V68AA

Husă din
neopren
gri/violet HP
39,62 cm (15,6")
V5C32AA

3 ani - returnare la
depozit
UM931E

1 25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de Internet, care nu este inclus.2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe

de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).3 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. Vizitaţi
www.bapco.com pentru detalii suplimentare.
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