Podatkovni list

HP Spectre x360 Convertible 13-ae010nn
Tanek, zmogljiv in pameten. Zaljubili se boste vanj.
Izjemno tanki računalnik smo opremili z ogromno inovacijami. Osebni računalnik Spectre x360, ki združuje najboljše iz
vseh svetov in je oblikovan za vaše potrebe, zagotavlja zmogljivost brez omejitev. Zaljubite se v vso pametno
tehnologijo, združeno v elegantnem oblikovanju.

1 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. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
2 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.
3 Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD).
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Posebnosti

Procesor Intel® Core™ osme generacije
Nadgradite zmogljivost z nemoteno odzivnostjo sistema in hitrimi časi
nalaganja ter si zagotovite izjemno računalniško izkušnjo. S podporo za
ločljivost vse do izjemnih 4K lahko pretakate vrhunsko vsebino ali celo
ustvarjate svojo.
Grafična kartica Intel® HD
Izjemna grafična kartica vam bo v pomoč pri vsakem opravilu. Ne glede na to,
ali gledate videoposnetek ali brskate po spletu, grafična kartica Intel® HD
upodablja vse vizualne elemente na zaslonu s konstantno in živahno
kakovostjo.
Disk SSD PCIe
1-TB bliskovni pomnilnik, ki temelji na PCIe®, je do 17-krat hitrejši od
tradicionalnega trdega diska prenosnega računalnika s 5400 vrtljaji na
minuto.
360-stopinjski tečaj z zobniki
Inovativno oblikovanje, ki omogoča 360-stopinjsko sukanje, da lahko napravo
uporabljate v štirih načinih. Opravljajte delo v načinu prenosnika, glejte
vsebine v načinu stojala, igrajte igre v načinu šotora in uporabljajte računalnik
na poti v načinu tablice.
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 90 odstotkov v
približno uri in pol.
Corning® Gorilla® Glass NBT™
Steklo Corning® Gorilla® Glass NBT™ je odporno na vse dnevne dejavnosti, ki
se izvajajo na zaslonu na dotik. Zmanjšajte možnost naključne škode z
močnejšo in trpežnejšo zaščito, kot je na voljo pri večini zaslonov, in vključuje
vse od prijemanja do umazanije.
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.

Bralnik prstnih odtisov
Z dotikom prsta se preprosto prijavite v napravo v katerem koli načinu.
Patentirana tehnologija prstnih odtisov 3-D zagotavlja varen dostop.
Infrardeča kamera HP Wide Vision FHD
Z infrardečim tipalom se lahko preprosto prijavite s funkcijo Windows Hello. Z
88-stopinjskim širokim zornim kotom lahko vzpostavite videoklepet z vso
družino ali skupino prijateljev z izjemno ravnijo podrobnosti.
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.
Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj od roba do roba
Nadaljujte z delom tudi v slabo osvetljenih prostorih ali med nočnimi poleti. S
tipkovnico polne velikosti z osvetlitvijo od zadaj od roba do roba lahko
udobneje delate v različnih okoljih.
USB-C™ Thunderbolt
Prek enega vrhunskega priključka USB-C™ Thunderbolt™ lahko polnite
napravo, priključite zunanji zaslon ali prenašate podatke s svetlobno hitrostjo
40 GB/s. Priključek je vedno pravilno obrnjen.
Izjemno bogata zvočna izkušnja
S štirimi zvočniki 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.
Izjemno stabilne povezave
Nikoli ne skrbite zaradi prekinjajočega interneta in šibkih povezav. Najnovejši
vmesnik WLAN 802.11 a/c (2 x 2) in funkcija Bluetooth® 4.2 omogočata
močne povezave z omrežjem Wi-Fi in pripomočki Bluetooth®.
Podpora za MU-MIMO
Če imate doma več naprav MU-MIMO, podpora za MU-MIMO deluje v
kombinaciji z usmerjevalnikom MU-MIMO, da poveča omrežni promet in
zagotovi nemoteno spletno izkušnjo.

4 Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K. Čas nalaganja sistema in odzivnost sta odvisna od konfiguracije izdelka.
5 Na podlagi HP-jevih notranjih preizkusov s programsko opremo za primerjalne preizkuse CrystalDiskMark. Učinkovitost zaporednega dostopanja je v primerjavi s tradicionalnimi trdimi diski s 5400 vrtljaji na minuto boljša

(samo branje).
6 Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih ponudnikov.
7 Nekatere napredne funkcije, vključno z glasovno podprto Cortano, pisanje s črnilom in Continuum zahtevajo naprednejšo strojno opremo. Pojdite na spletno mesto www.windows.com. Aplikacije so naprodaj ločeno.
8 Hitrost prenosa se lahko spreminja. Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent. Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
9 USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.
10 Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije
prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
11 Bluetooth® je blagovna znamka v lasti svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Oblikovanje

Operacijski sistem

Barva izdelka

Windows 10 Home 64

Temno pepelnato srebrna
Pokrov z aluminijastim zaključkom

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-8550U (osnovna frekvenca 1,8 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost
Programska oprema
tudi do 4 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 osme generacije
Aplikacije HP
Pomnilnik
Stikalo za zvok HP; HP JumpStart
16-GB pomnilnik LPDDR3-2133 SDRAM (vgrajeni)
Programska oprema
Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s.
1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365

Shranjevanje
1-TB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2

Grafika

Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 1

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® UHD 620;

Dodatne informacije

Zvočna kartica

Št. dela

Bang & Olufsen, štirje zvočniki, HP Audio Boost

Št. dela: 4UK43EA #ABB
Koda UPC/EAN: 193015508804

Prikaz
Zaslon 4K IPS na dotik z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca), mikro robovi, osvetlitvijo WLED od
zadaj in steklom Corning® Gorilla® Glass NBT™ (3840 x 2160)

Ustreznost za električno učinkovitost

Napajanje

Teža

Napajalnik AC 65 W;

1,26 kg;

Vrsta akumulatorja

Mere

3-celični litij-ionski polimerni akumulator (60 Wh);
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 30 minutah 5

30,6 x 21,8 x 1,36 cm;

Ciljna življenjska doba akumulatorja

3-letni omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve

Ocenjeno trajanje akumulatorja je do 16 ur in 15 minut2

Priloženi pripomočki

Najdaljša življenjska doba akumulatorja pri predvajanju videoposnetkov

Pero

Do 12 ur in 15 minut2

Tipkovnica

Povezovanje

Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj z dvignjenimi tipkami
Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika

Brezžična povezljivost

Funkcije

Kombinirani vmesni Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
Podpora za MU-MIMO; združljiv s tehnologijo Miracast

Spletna kamera podpira funkcijo Windows Hello

Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver

Garancija

Upravljanje varnosti

Vrata

Bralnik prstnih odtisov; podpora za Trusted Platform Module (TPM)
2 priključka Thunderbolt™ 3 (hitrost prenosa podatkov do 40 Gb/s, napajanje, DP1.2,
Senzorji
priključek HP z možnostjo spanja in polnjenja); 1 priključek USB 3.1 prve generacije (priključek Merilnik pospeška; Giroskop; eCompass
HP z možnostjo spanja in polnjenja); 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
1 bralnik medijskih kartic microSD

Spletna kamera
Infrardeča kamera HP TrueVision FHD z vgrajenim dvokanalnim digitalnim mikrofonom

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.)
2 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 90 minutah napolni akumulator do 90-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 90odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Spectre, HP Envy, HP Omen in HP Pavilion. 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/.
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