Karta produktu

HP ENVY x360 13-ag0006nw
Swoboda wyboru miejsca pracy, oglądania i grania
Niezwykła wszechstronność komputera ENVY x360 z ekranem o przekątnej 33,8 cm (13,3″) zapewnia swobodę
działania w każdym miejscu. Dzięki najnowszemu procesorowi AMD i czasowi pracy akumulatora sięgającemu 11
godz. zapewnia imponującą moc w smukłej, eleganckiej i łatwo przenośnej konstrukcji. Rozszerzone funkcje
prywatności pozwalają więcej zdziałać w podróży.
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Przyciąga uwagę

Wykorzystaj imponującą wydajność
komputera przenośnego z
procesorem AMD® Ryzen™, kartą
graficzną Radeon™ Vega i czasem
pracy akumulatora pozwalającym na
11 godz.1 pracy i zabawy.

Intuicyjna interakcja

Intuicyjne interakcje dzięki ekranowi
dotykowemu z wykończeniem ze
szkła Corning® Gorilla® Glass NBT™,
szybkie logowanie przy użyciu
kamery IR oraz funkcja Windows Ink.2
Sprawdź, jak wygodne jest używanie
komputera zaprojektowanego do
pracy w podróży.

Wyższy poziom rozrywki

Zanurz się w świecie rozrywki
wyższego poziomu, dzięki
ultrajasnemu wyświetlaczowi z
mikrokrawędzią, o rozdzielczości
FHD3 lub 4K UHD4 w wybranych
modelach. Poczwórne głośniki HP,
dostrojone we współpracy z
ekspertami z Bang & Olufsen,
pobudzają zmysły, zapewniając
dźwięk najwyższej jakości.

Czas pracy akumulatora wg testu MobileMark 14 w systemie Windows 10 zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, obsługi, łączności bezprzewodowej i
ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2
Niektóre funkcje, w tym system Cortana z obsługą poleceń głosowych i odręczne zaznaczanie, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Patrz www.windows.com. Aplikacje sprzedawane oddzielnie. 3 Do
wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High-Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD. 4 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.
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Obejmuje
_
_
_
_
_

Ekran z mikrokrawędzią oraz bezramkowa klawiatura
Piękne i praktyczne wzornictwo w połączeniu z ultracienką ramką oraz
bezramkową klawiaturą maksymalizuje powierzchnię ekranu i klawiatury.
Niezwykle bogaty dźwięk
Cztery głośniki HP, technologia HP Audio Boost i fachowe dopasowanie
przez ekspertów Bang & Olufsen sprawiają, że rozrywka staje się
realistyczna dzięki dźwiękowi, który można poczuć. Poczuj doskonałość
dźwięku z komputera, która pobudza zmysły.
Obsługa monitorów 4K
W zestawie ze wszystkimi portami niezbędnymi do konfiguracji dwóch
monitorów 4K. Możliwość szybkiego i łatwego podłączenia dwóch
zewnętrznych monitorów 4K dla lepszej rozrywki i większej
produktywności.18

_

Podświetlana klawiatura
Widoczność pozostaje dobra nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach
i zaciemnionych samolotach. Podświetlana klawiatura umożliwia wygodne
pisanie w większej liczbie środowisk.
_

Technologia HP Fast Charge
Gdy akumulatorowi brakuje już mocy, nikt nie ma czasu, aby godzinami
czekać na naładowanie. Wyłącz swoje urządzenie i naładuj je od 0 do 50%
w ciągu około 45 minut.19
_

USB-C™
Jeden port USB-C™ umożliwia zasilanie urządzenia, przesyłanie do 5 Gb/s
danych i podłączenie monitora zewnętrznego. W dodatku jest on
odwracalny, co umożliwia prawidłowe podłączenie za każdym razem.20,21
Obudowa w całości z metalu
Zobacz i poczuj mistrzowskie rzemiosło – w całości metalowa, ostra
konstrukcja, polerowane akcenty i wykonanie z trwałych materiałów
wysokiej jakości.
_

Estetyczny wygląd
Ten cienki i lekki komputer można łatwo przenosić między
pomieszczeniami lub korzystać z niego w podróży. Gdy komputer można
zabrać ze sobą wszędzie, wydajna praca i rozrywka są wyjątkowo łatwe.
_

Zawias 360°
Innowacyjny projekt z funkcją obrotu o 360°, która umożliwia korzystanie z
urządzenia na cztery sposoby. Pracuj w trybie laptopa, oglądaj w trybie
podstawy, graj w trybie namiotu i podróżuj z trybem tabletu.
_

Eleganckie wykonanie
Udoskonalona konwertowalna konstrukcja zmienia sposób postrzegania
osiągnięć techniki dzięki dopracowanemu wyglądowi tylnej części i ostremu
profilowi boków.
_
_

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.
Umożliwia naładowanie akumulatora do poziomu 50% w ciągu 45 minut, gdy system jest wyłączony (za pomocą polecenia „Zamknij”). Zalecane jest używanie zasilacza HP dostarczonego z laptopem; nie zaleca się
stosowania ładowarek o mniejszej wydajności. Po naładowaniu do poziomu 50% pojemności przywracana jest normalna szybkość ładowania. Czas ładowania może się różnić w granicach ±10% ze względu na tolerancję
systemu. Rozwiązanie dostępne w wybranych modelach HP Spectre 2-w-1 i HP x2. Pełna lista funkcji oferowanych produktów jest dostępna na stronie http://store.hp.com.
20
Szybkość transmisji danych może się różnić. Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista
wydajność może być inna.
21
USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor czterordzeniowy AMD Ryzen™ 5 2500U (podstawowe taktowanie 2 GHz,
maks. 3,6 GHz, 6 MB pamięci podręcznej)6,7
Rodzaj procesora: Procesor AMD Ryzen™ 5
Pamięć
8 GB DDR4-2400 SDRAM (onboard)
Szybkość transmisji danych do 2400 MT/s.
Archiwizacja danych
Napęd SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafika
Zintegrowana Karta graficzna AMD Radeon™ Vega 8
Karta dźwiękowa
Bang & Olufsen, głośniki Quad, HP Audio Boost
Wyświetlacz
Ekran dotykowy FHD IPS ze zintegrowaną funkcją prywatności ekranu HP Sure View, z
cienkim obramowaniem, o przekątnej 33,8 cm (13,3″), z podświetleniem WLED, z
panelem Corning® Gorilla® Glass NBT™ (1920 × 1080)
Zasilanie
Zasilacz 45 W pr. zm.
Typ baterii
4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 53,2 Wh
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 50% w ciągu 45 minut5
Przewidywany czas pracy akumulatora
Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 11 godz.3
Maksymalny czas pracy akumulatora – odtwarzanie wideo
Maks. 7 godzin i 30 minut3
_

Sieci i łączność

Projektowanie

Kolor produktu
Dark ash silver; Wykończenie aluminiowe
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Oprogramowanie
Netflix; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 4TU17EA #AKD
Kod UPC/EAN: 193015222502
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
1,3 kg
Wymiary
30,67 × 21,46 × 1,49 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Klawiatura
Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura „wyspowa”
HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych
Zarządzanie bezpieczeństwem
Czytnik linii papilarnych

Łączność bezprzewodowa
Karta sieci bezprzewodowej Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi® z
modułem Bluetooth® 4.2 Combo (Obsługa MU-MIMO; Kompatybilność ze standardem
Miracast)
Porty
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (transfer danych do 5 Gb/s, możliwość zasilania, port
DisplayPort™ 1.4, funkcja HP Sleep and Charge); 2 porty USB 3.1 Gen 1 (w tym 1 z
funkcją HP Sleep and Charge); 1 port HDMI 2.0; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)
1 czytnik kart pamięci microSD
Kamera internetowa
Kamera HP Wide Vision HD IR ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów
cyfrowych

Zalecane akcesoria*

Usługi gwarancyjne*

* Nie wchodzi w skład zestawu.
Mysz z
akumulatorem HP
ENVY 500
2LX92AA

Rysik HP Tilt
2MY21AA

HP Spectre
USB-C™ Power
Pack
2XF31AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem
UM946E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez jeden rok od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z Internetem (brak w zestawie).2 Wersja próbna oprogramowania McAfee

LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)3 Szacowany czas pracy akumulatora w przypadku systemu Windows 10 na podstawie testu wzorcowego
Windows 10 / MobileMark® 2014. Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z
upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.bapco.com.5 Umożliwia naładowanie akumulatora do poziomu 50% w ciągu 45 minut, gdy system jest wyłączony (za pomocą polecenia „Zamknij”). Zalecane jest używanie zasilacza HP
dostarczonego z komputerem przenośnym; nie zaleca się stosowania ładowarek o mniejszej wydajności. Po naładowaniu do poziomu 50% pojemności przywracana jest normalna szybkość ładowania. Czas ładowania może się różnić w granicach ±10% ze względu na tolerancję systemu.

Rozwiązanie dostępne w wybranych modelach HP Envy, HP Omen i HP Pavilion. Pełna lista funkcji oferowanych produktów jest dostępna na stronie http://store.hp.com.6 Technologia wielordzeniowa została opracowana tak, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od
sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja AMD nie jest miarą częstotliwości zegara. AMD i Radeon są
znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.7 Wydajność zwiększonego taktowania zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w
niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub
systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob.
www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie
licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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