Podatkovni list

HP Spectre x360 15-bl105na
Zapeljiva moč v vseh načinih.
Izkusite najboljšo stran tehnologije. V napravi, ki ne samo dosega pričakovanj, pač pa jih tudi presega, sta združena
prefinjeno oblikovanje in nesporna moč. Ta prenosni računalnik z najnovejšo strojno opremo, izjemno življenjsko dobo
akumulatorja in zaslonom 4K se odlikuje prav pri vsakem zasuku, s katerim elegantno preklopite v način, ki ga
potrebujete.
1

ŠTIRJE NAČINI, OBLIKOVANI TAKO,
DA VAS BODO OSUPNILI

Računalnik Spectre x360, izdelan iz
enega kosa aluminija, ima natančno
oblikovan jeklen 360-stopinjski tečaj,
s katerim lahko preprosto preklapljate
med vrhunsko zmogljivostjo in
ustvarjalnostjo, ki oživi s tehnologijo
Windows Ink.4

POPOLNOST V VSAKI SLIKOVNI
TOČKI, TOREJ V VSEH 8 MILIJONIH

Ločljivost 4K vas ne bo samo
osupnila, pač pa tudi očarala. Ta
prenosni računalnik premika meje
glede kakovosti slike. Procesor Intel®
Core™ i7, tako rekoč brezrobi zaslon
in ločena grafična kartica NVIDIA®
GeForce® MX150.1

IZJEMNA ŽIVLJENJSKA DOBA
AKUMULATORJA

Ne ustavljajte se, saj imate za
najzahtevnejše dni na voljo do 12,4
ure življenjske dobe akumulatorja2. In
če vam to ne zadostuje, funkcija HP
Fast Charge3 v samo 30 minutah
napolni akumulator do 50-odstotne
zmogljivosti.

Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K. 2 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/. 3 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 30 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom,
priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja se lahko
zaradi sistemske tolerance spreminja navzgor/navzdol za 10 %. Na voljo pri nekaterih modelih osebnih računalnikov HP Spectre x360 in HP x2. Celoten seznam funkcij izdelkov si lahko ogledate na spletnem mestu
http://store.hp.com. 4 Samo pri nekaterih modelih. Pero je naprodaj ločeno.
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Posebnosti
_

HP Fast Charge
Ko je akumulator prenosnega računalnika prazen, nihče nima časa čakati
več ur, da se napolni. Zaustavite napravo in jo napolnite od 0 do 50
odstotkov v približno pol ure.18
Izjemno bogata zvočna izkušnja
Z dvema zvočnikoma 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.
USB-C™ Thunderbolt™
En izjemni priključek USB-C™ Thunderbolt™ omogoča polnjenje naprave,
priključitev zunanjega zaslona ali prenašanje podatkov s svetlobno hitrostjo
40 GB. Priključek je reverzibilen, zato vam ni treba nikoli skrbeti, ali je prav
obrnjen.19

Strojno oblikovanje iz aluminija
Ta natančno izdelana naprava v enem kosu z elegantnim oblikovanjem, ki
so ga skrbno izdelale naprave CNC, je bila oblikovana tako, da zagotavlja
dodelano vzdržljivostjo.
_

Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se z zaupanjem
lotite velikih stvari. Prednameščene funkcije in izboljšave, na primer
Windows Hello in Cortana, zagotavljajo občutek večje varnosti in skrbijo za
večjo storilnost ter osebni pristop.20,21
_

Windows Ink
Z računalnikom, ki temelji na uporabi digitalnega peresa, in aplikacijo
Windows Ink na naraven način oživite vsebino, ideje in risbe. Preprosto
zabeležite zapiske v Office ali rišite v zbirko aplikacij.21
Zaslon z mikro robom
Ker je večji zaslon stisnjen v manjši, izjemno tanki in skoraj neviden okvir,
prinaša povsem nov videz zaslona s čudovitim in učinkovitim oblikovanjem.
_

Infrardeča kamera HP TrueVision FHD
Z infrardečim tipalom se lahko varno prijavite s funkcijo Windows Hello. Z
88-stopinjskim širokim zornim kotom lahko vzpostavite videoklepet z vso
družino ali skupino prijateljev z izjemno ravnijo podrobnosti.22
_

Izjemno široka steklena sledilna ploščica
Ker je na sledilni ploščici več prostora, je nadzor nad računalnikom preprost
in intuitiven. Podpora za poteze z do štirimi prsti omogoča naravno delo z
vsebino.
_

HP Support Assistant
S tem brezplačnim orodjem za samopomoč, ki je priloženo računalniku, ni
bilo še nikoli tako enostavno pridobiti pomoči za HP-jeve računalnike in
tiskalnike.23,24
_

Kakovost, ki jo lahko izmerite
Življenje je lahko nepredvidljivo, HP-jev prenosni računalnik pa ne sme biti.
V naših prenosnih računalnikih izvedemo več kot 200 posameznih
preizkusov, ki zagotavljajo odpornost, na katero se lahko zanesete, in
zanesljivost, na katero lahko računate.
_

Podatkovni list

HP Spectre x360 15-bl105na

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-8550U (osnovna frekvenca 1,8 GHz, s tehnologijo Intel®
Turbo Boost tudi do 4 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)6,7
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 osme generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.
Shranjevanje
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Grafika
Ločeno Grafična kartica NVIDIA® GeForce® MX150 (2 GB namenskega pomnilnika
GDDR5)
Zvočna kartica
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; dva zvočnika
Prikaz
Zaslon 4K IPS eDP BrighVeiw z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), osvetlitvijo WLED od
zadaj in mikro robovi (3840 x 2160)
Napajanje
Napajalnik AC 90 W
Vrsta baterije
6-celični litij-ionski akumulator (79,2 Wh)
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: 50 % v 30 minutah5
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja je do 12 ur in 45 minut3
_

Povezovanje

Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesni Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2 (Združljiv z
Miracast)
Vrata
1 priključek HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek
Thunderbolt™ 3 (hitrost prenosa podatkov do 40 GB/s, napajanje, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 1 priključek USB 3.1 Type-C™ prve generacije (hitrost prenosa podatkov do 5
GB/s, napajanje, DP1.2, HP Sleep and Charge); 1 priključek USB 3.1 prve generacije (HP
Sleep and Charge)
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision FHD IR z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Združljiva dodatna oprema*

Oblikovanje

Barva izdelka
Temno pepelnato srebrna; Pokrov z aluminijastim zaključkom
_

Programska oprema

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

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 3GA71EA #ABU
Koda UPC/EAN: 192018824812
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
2,01 kg
Pakirano: 4,19 kg
Mere
35,6 x 25,1 x 1,79 cm
Pakirano: 48,7 x 13,7 x 36,6 cm
Garancija
1-letna omejena garancija za dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo
izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij si oglejte
poglavje »Možnosti in pripomočki« na strani z izdelki hp.com.
Priloženi pripomočki
Etui
Tipkovnica
Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj z dvignjenimi tipkami
Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika
Funkcije
Zagotavlja podporo za digitalno pero, združljivo s storitvijo Microsoft Ink
Upravljanje varnosti
Podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
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.)3 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.5 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 30 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim
prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol. Na voljo je pri nekaterih

modelih večnamenskih računalnikov HP Spectre in HP x2. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem mestu http://store.hp.com.6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila
vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip Intel in logotip Intel Inside
so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.7 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. 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. 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.
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