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מחשב נישא דק במיוחד וקל משקל עם שפע של ביצועים וסגנון.
בטא את עצמך באופן חסר תקדים עם תחנת כוח מסוגננת זו שנועדה במיוחד עבורך .דקה דיה כדי להגיע איתך לכל מקום ועוצמתית דיה
כדי לאפשר לך להתמודד עם כל יום.

הספק יותר

כל הפעילויות שלך הופכות קלות ומהירות
יותר מבעבר עם המעבד והגרפיקה
המתקדמים ביותר .צפה בסרטוני וידאו,
ערוך תמונות והתחבר עם בני משפחה
וחברים עם כל העוצמה הדרושה כדי
להשלים כל משימה1.

דק .מתאים לכל מקום.

גימור מתכת חלק מעניק למחשב נישא זה
מראה חד ומלוטש  -החל מהמקלדת
המשוכללת וכלה בעיצוב החדש בעל
המסגרת הצרה ,כל פרט תוכנן כדי לספק
נוחות וסגנון.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית

עם רמקולי  HPכפוליםHP Audio Boost ,
וכוונון מותאם אישית של המומחים
ב,B&O PLAY-תוכל לחוות שמע עשיר
ואותנטי .תן לצלילים לרגש אותך.

 1משך חיי הסוללה לפי  MobileMark 14ב Windows 10-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/לקבלת פרטים נוספים.
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מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד ) Intel® Core™ i7-8550Uתדר בסיס של  ,1.8 GHzעד  4 GHzעם טכנולוגיית Intel® Turbo
 ,Boostמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 8
זיכרון
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח (8 GB x 2) 16 GB
אחסון
 SATAשל  5,400 ,1 TBסל"ד
כרטיס  M.2 SSDשל 256 GB
Dropbox1
גרפיקה
בדיד) NVIDIA® GeForce® MX150 :זיכרון  GDDR5ייעודי של ;(2 GB
שמע
 ,B&O PLAYשני רמקוליםHP Audio Boost ,
תצוגה
צג מיקרו-קצה  FHD IPSעם ציפוי נגד בוהק בגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון עם תאורת
 WLEDאחורית )(1920 x 1080
חשמל
מתאם מתח  ACשל  65וואט; סוללת ליתיום יון 3 ,תאים41 Wh ,
_

קישוריות

ממשק רשת
 10/100/1000 GbE LANמשולב
קישוריות אלחוט
 ®Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב
יציאות
יציאת ™ USB 3.1 Type-Cמדור אחד )העברת נתונים בקצב של עד  ,5 Gb/sאספקת מתח,
 HP Sleep and Charge); 2 ,DisplayPort™ 1.2יציאות  USB 3.1דור ;(HP Sleep and Charge) 1
יציאת  1 ;HDMI 1.4יציאת  ;RJ-45יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב

עיצוב

צבע מוצר
כיסוי בצבע כסף מינרל ,בסיס כסף טבעי ומסגרת למקלדת; מכסה בגימור התזת חול בציפוי אנודי,
בסיס ומסגרת המקלדת בצבע מט

_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP CoolSense; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 4CA38EA #ABT
קוד UPC/EAN: 192545577137
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 1.92ק"ג
ממדים
 1.79 x 24.56 x 36.16ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת לחומרה ל -3שנים על שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה;
אביזרים כלולים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,תאורה אחורית ולוח מקשים מספרי
לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

אביזרים מומלצים*
* לא כלול.

תיק גב HP Classic
 Backpackבגודל
 39.62ס"מ )15.6
אינץ'(
1FK05AA

אוזניות סטריאו
) HPH2800שחור
עם זהב משי(
2AP94AA

עכבר אלחוטי HP
 Z3700בצבע זהב
X7Q43AA

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBלמשך שנה אחת מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל 30
ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי( 3 .משך חיי סוללה משוער של  Windows 10מבוססים על השוואת  .Windows 10 / MobileMark® 2014משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים,
השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים 5 .טוען את הסוללה שלך לקיבולת של עד  50%בתוך  45דקות 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 תגיע לקיבולת של  ,50%מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה .זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של  +/- 10%עקב סטייה מותרת של המערכת .זמין בדגמים
נבחרים של  HP Omen ,HP Envyו .HP Pavilion-בקר בכתובת  http://store.hp.comלקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר Multi-Core [6] .מיועד 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר ,Celeron ,Intel Core ,Pentium ,Intel .סמל  Intelוסמל  Intel Insideהם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים7 .
ביצועי  Intel® Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .בקר באתר  /http://www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף.
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