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Дайте сила на страстта си
Пригответе се да разгърнете творческия си потенциал, да удовлетворите нуждите си от социални контакти и да
подобрите геймърските си умения, защото този лаптоп Pavilion може да се справи с всяко Ваше
предизвикателство. Изключителната продуктивност гарантира завладяващо поточно предаване и обработване
на снимки без забавяне, като можете да правите всичко това навсякъде, където Ви е удобно.

Двигател за творческата мисъл

Осъществете най-големите и
най-дръзките си мечти или
изпълнявайте по няколко задачи
едновременно благодарение на
дискретните видео карти NVIDIA®
GTX™ и най-новия процесор Intel®
Core™.1

Обичайте това, което виждате

Независимо дали обработвате
видеоклипове, гледате любимия си
филм, ретуширате снимките си или
просто играете, всеки детайл
изпъква благодарение на дисплея
FHD2 или дисплея по избор 4K3 с
IPS.

Разширете дигиталната си
колекция

С огромното място за съхранение
вече можете да сваляте цялото си
съдържание директно в лаптопа си.
Носете със себе си, където и да
отидете, любимия си софтуер,
както и Вашата колекция от филми,
музика и снимки.

Multi-core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. 2 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е
необходимо за преглед на FHD изображения. 3 За преглед на 4K изображения е необходимо 4K съдържание.
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Изобразяване
8-мо поколение процесор Intel® Core™
Увеличете производителността благодарение на системата с плавна
реакция и бързо време за зареждане за изключително компютърно
изживяване. Благодарение на поддържаната разделителна
способност до поразителната 4K разполагате с опция за поточно
предаване на съдържание или създаване на собствено такова.4
_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.
_
_
_
_

Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още
по-добър.18
Изберете вашия цвят
Персонализирайте вашия компютър с избор от цветове, за да пасва на
стила ви.19
Противоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този
противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да
получавате по-малко отблясъци, докато сте навън.

_

HP Fast Charge
Когато батерията на лаптопа е изтощена, на никого не му се чака
часове да се зареди. Изключете устройството и за около 30 минути
можете да заредите батерията до 50%.20
_

Звук от B&O PLAY
Високоговорителите на HP, настроени в сътрудничество с експертите
от Bang & Olufsen, предоставят наситен и автентичен звук. Не просто
слушайте – потопете се в друга реалност.
_

Подобрен звук с HP Audio Boost
Издигнете своето звуково преживяване на следващото ниво чрез
интелигентна технология за усилване, която предоставя силен, ясен и
динамичен звук.
Пълноразмерна клавиатура от „островен тип“ с вграден цифров блок
Пълноразмерната клавиатура от „островен тип“ с вграден цифров блок
Ви позволява да пишете удобно и увеличава продуктивността с 1,5 мм
ход на клавишите.
_

HP Imagepad с поддръжка на мултитъч жестове
Този истински мултитъч тъчпад поддържа жестове с четири пръста и
Ви позволява да превъртате, приближавате и навигирате с просто
докосване.
_

HD камера HP Wide Vision
88-градусовото широко зрително поле Ви позволява да провеждате
видео разговори с цялото семейство или с група приятели с кристално
ясно качество.21
_

HP Support Assistant
Включен към Вашия компютър, този безплатен инструмент за
самопомощ прави по-лесно от всякога да получите помощ за Вашите
компютри и принтери HP.22,23
_

Измеримо качество
Животът може да бъде непредвидим, но Вашият преносим компютър
HP не трябва да бъде. Доказани чрез над 200 индивидуални теста,
нашите лаптопи преминават през всичко, за да предоставят
издръжливост и надеждност, на които можете да разчитате.
_

Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока
производителност. За преглед на 4K изображения е необходимо 4K съдържание. Времето за зареждане на системата и реакциите зависят от продуктовата конфигурация.
19
Цветовете може да се различават в зависимост от региона.
20
Презарежда батерията Ви до 50% в рамките на 30 минути, когато системата е изключена (чрез команда „Изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с лаптопа, не се
препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като батерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане ще стане отново нормална. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в
зависимост от толерансите на системата. Предлага се за избрани модели компютри HP Spectre 2 в 1 и HP x2. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите на продуктите.
21
Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
22
За повече информация посетете http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Връзката ще бъде различна извън САЩ) HP Support Assistant е наличен само за базирани на Windows компютри.
23
Необходима е връзка с интернет за актуализиране и свързване с поддръжката на HP.
4
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
FreeDOS 2.0
Процесор
Intel® Core™ i7-8750H (2,2 GHz основна честота, до 4,1 GHz, с технология Intel®
Turbo Boost, 9 MB кеш, 6 ядра)6,7
Клас на процесора: 8-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Чипсет
Intel® HM370
Памет
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Скорости на прехвърляне до 2666 MT/s.
Съхраняване
1 TB 5400 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD записващо
Графика
Дискретен NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5 заделена)
Аудио
B&O PLAY, два високоговорителя, HP Audio Boost
Дисплей
43,9 см (17,3 инча) диагонал, FHD IPS антиотражателен екран с WLED подсветка
(1920 x 1080)
Захранване
135 W захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
6-клетъчна, 62 Wh литиево-йонна батерия
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45
минути5
Целеви живот на батерията
До 11 часа и 15 минути живот на батерията3
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 9 часа3

Разработване

Цвят на продукта
Капак в цвят Shadow black; Десен на рамката на клавиатурата с вертикални ивици
_

Софтуер
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 4MU13EA #AKS
UPC/EAN код: 192545956260
Тегло
3,07 кг
Опакован: 3,85 кг
Размери
41,6 x 27,95 x 2,99 см
Гаранция
2-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до
3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител
на HP.
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с вграден цифров блок
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на защитата
Поддържа защита със заключване на Kensington NanoSaver™
Сензори
Акселерометър

_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5
(съвместим с Miracast; с поддръжка на MU-MIMO)
Портове
2 бр. USB 3.1 първо поколение (само за трансфер на данни); 1 бр. HDMI 1.4; 1 бр.
RJ-45; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
Уеб камера
HP Wide Vision HD камера с интегриран цифров микрофон с двоен обхват

Препоръчителни аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Стерео слушалки
HP H2800 (Black
w. Silk Gold)
2AP94AA

Черна безжична
мишка HP Z3700
V0L79AA

35,56 см (14
инча) калъф HP
от неопрен
черно/синьо
V5C27AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
U4817E

5 Презарежда батерията Ви до 50% в рамките на 45 минути, когато системата е изключена (чрез команда „Изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с преносимия компютър, не се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като

батерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане ще стане отново нормална. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от толерансите на системата. Предлага се за избрани модели HP Envy, HP Omen и HP Pavilion. Вижте http://store.hp.com за

пълен списък с функциите на продуктите.6 Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата
честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока производителност. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логото на Intel и логото на Intel Inside са търговски марки на Intel
Corporation в САЩ и други страни.7 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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