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HP Pavilion x360 Convertible 15-er0015nu
Най-компактният 2 в 1 компютър на HP, създаден за стрийминг и
вършене на повече работа
Конвертируемият лаптоп HP Pavilion x360 15 се адаптира към Вас, така че да сте продуктивни от всеки ъгъл.
Стриймвайте любимите си сериали колкото искате с HP Fast Charge4. Двойните високоговорители с аудио от B&O
предоставят на този лаптоп завладяващия звук и забавление, за които жадувате. Създаден с мисъл за околната
среда, HP Pavilion x360 е направен от устойчива, рециклирана пластмаса, предназначена за изхвърляне в океана5.

*Картинката може да не отговаря на продукта

Четири режима, за да намерите
правилния ъгъл
С четирите режима, от които можете
да избирате, ще откриете точния
ъгъл за всичко с изключително
гъвкавия HP Pavilion x360.

Кино изживяване

Екранът мечта

Насладете се на по-богато
забавление и автентично аудио
изживяване с двойни
високоговорители HP с аудио от
B&O.

Easily power through your binge
sessions with an Intel® Core™
processor2 and Iris® Xᵉ Graphics3, all
on a micro-edge display.

Създадено с мисъл за околната
среда
Този лаптоп е сертифициран с
ENERGY STAR® регистриран е в
EPEAT Gold 3 и съдържа устойчива,
рециклирана след употреба и
предназначена за изхвърляне в
океана пластмаса 4.
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Изобразяване
Получете нова перспектива
Windows 11 предоставя спокойно и креативно пространство, в което
можете да следвате страстите си чрез едно свежо преживяване. От
обновено Старт меню до нови начини за свързване с любимите Ви хора,
новини, игри и съдържание – Windows 11 е мястото да мислите, да се
изразявате и да творите по естествен начин.6
Изключително изживяване, където и да се намирате
Процесорите Intel® Core™ от 11-о поколение осигуряват перфектната
комбинация от функции, за да бъдете неудържими. Насладете се на
отлична производителност, мигновени реакции и най-добрата в своя
клас свързаност.7
FHD IPS сензорен екран
Съдържанието винаги ще бъде с отлично качество благодарение на 178°
ъгъл на видимост и ярка картина. А благодарение на сензорния дисплей
можете да управлявате компютъра директно от екрана.8
PCIe SSD диск
Стартирайте за секунди със скоростта на светлината и с пространство за
съхранение до 512 GB PCIe SSD.
Безпроблемно свързан
Наслаждавайте се на безпроблемна безжична работа с комбинация от
Wi-Fi CERTIFIED 6™ (1x2) и Bluetooth® 5.2.9
DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи поефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на пошироката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко задачи
едновременно до играене на игри – е по-бързо.
Четец за пръстови отпечатъци
Влизайте безпроблемно в устройството си във всеки режим с докосване с
пръста си. Патентована 3-D технология за пръстови отпечатъци
гарантира защитен достъп и онлайн плащания.10
SuperSpeed USB Type-C® Power + Дисплей + скорост на предаване на
данни от 10 Gbps
Осигурете захранване на Вашето устройство или свържете към външен
дисплей чрез един-единствен USB-C® порт със скорост на предаване на
данни от 10 Gbps. Освен това той е реверсивен, така че никога няма да се
притеснявате, че ще го включите наопаки.11
Свързан режим на готовност
88-градусовото широко зрително поле Ви позволява да провеждате
видео разговори с цялото семейство или с група приятели с кристално
ясно качество.12

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.
Клавишите на клавиатурата съдържат рециклирана след употреба
пластмаса
Представяме по-устойчив дизайн на нашите клавиатури, като
използваме клавиши, които съдържат рециклирана след употреба
пластмаса.13
Клавиатура с подсветка и вградена цифрова клавиатура
Продължавайте да го използвате дори в слабо осветени помещения или
по време на среднощни полети. Осветената клавиатура с вградена
цифрова клавиатура ви позволява да пишете удобно на повече места.
McAfee® LiveSafe™
Защитете операционната си система с безплатен 30-дневен абонамент
за McAfee® LiveSafe™.14
Облачно съхранение Dropbox
Съхранявайте и синхронизирайте съдържанието си онлайн с Dropbox.
Вземете 25 GB място за съхранение за една година за достъп, управление
и споделяне на Вашите снимки, музика и файлове отвсякъде с интернет
достъп.15
ExpressVPN
Скрийте IP адреса си и криптирайте данните за мрежата си, за да не може
никой да разбере какво правите. Намалете заплахата от хакери дори
когато сърфирате в публична Wi-Fi мрежа.16
Дисплей с ултра тънка рамка от четирите страни
Виждайте по-голяма част от екрана си благодарение на дисплея с ултра
тънка рамка от четирите страни, който разширява до максимум Вашата
зрителна зона.
Едно наистина мощно звуково преживяване
С двойните високоговорители HP, HP Audio Boost и персонализираното
настройване на звука от експертите на B&O можете да се радвате на
богат и автентичен звук. Позволете на звука да Ви развълнува.
360-градусова панта
Новаторски проектиран да се върти на 360 градуса, така че да можете да
използвате устройството си в четири режима. Работете в режим „лаптоп“,
гледайте видео в режим „стойка“, играйте в режим „палатка“ и го носете
навсякъде в режим „таблет“.
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*Картинката може да не отговаря на продукта

Спецификации
изпълнение

Разработване

Операционна система

Цвят на продукта

Windows 11 Home

Естествено сребристо
Боядисан капак, отлята рамка на клавиатурата с вертикален ефект „четка“, матирана
основа

процесор
Intel® Core™ i5-1135G7 (до 4,2 GHz, с технология Intel® Turbo Boost, 8 MB L3 кеш, 4
ядра)6,7
Клас на процесора: 11-о поколение процесор Intel® Core™ i5

Чипсет
Интегрирани едночипови системи на Intel®

Памет
8 GB DDR4-3200 MHz RAM памет (2 x 4 GB)
Скорости на прехвърляне до 3200MT/s.
Брой на достъпните за потребителя слотове за памет: 0

Съхраняване
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Оптичното устройство не е включено
25 GB място за съхранение в Dropbox за 12 месеца1

Графика
Вградени: Графична карта Intel® Iris® Xᵉ;

Аудио
Аудио от B&O; Двойни високоговорители; HP Audio Boost

Дисплей
FHD (1920 x 1080) дисплей с диагонал 39,6 см (15,6 инча), поддръжка на мултитъч, IPS,
стъкло от край до край, ултратънка рамка, 250 нита, 45% NTSC17

Съотношение екран-тяло
18

88.92%

Захранване
65 W захранващ Smart адаптер за AC;

Вид батерия
3-клетъчна 43 Wh литиево-йонна полимерна батерия23
175 г

Батерия и захранване
До 7 часа и 15 минути3;
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 30 минути5

Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 10 часа и 45 минути10

Свързване
Безжични връзки
Комбинация от Realtek Wi-Fi CERTIFIED 6™ (1x2) и Bluetooth® 5.2 (поддръжка на
гигабитови скорости) 11,12,13
С поддръжка на MU-MIMO; Съвместимост с Miracast

Софтуер
Приложения на НР
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub

Софтуер
ExpressVPN (безплатен 30-дневен пробен период); LastPass Premium (безплатен 30дневен пробен период) 22;
1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft 365 24

Обслужване и поддръжка
McAfee LiveSafe™; Предложение за 1-месечно безплатно пробно ползване на Adobe 2,25

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 598H1EA #AKS
UPC/EAN код: 196337372955

Екомаркировка
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със златен рейтинг от EPEAT® 27
Сертифициран като ENERGY STAR®

Спецификации на устойчивото въздействие:
„Океанска пластмаса“ в корпуса на високоговорителя; Клавишите на клавиатурата са
изработени от рециклирана пластмаса, използвана по-рано от потребителите 39,41

Тегло
Тегло от 1,79 кг;
Опакован: 2,52 кг
Бележка за теглото: Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери
35,76 x 22,92 x 1,99 см;
Опакован: 6,9 x 52 x 30,5 см
Бележка за размерите: Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Гаранция на производителя
Едногодишната (1/1/0) ограничена гаранция включва 1 година гаранция на частите и
труд. Без ремонт на място. Общите условия са различни в зависимост от държавата. Има
определени ограничения и изключения.

включени аксесоари
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура с подсветка, в цвят Natural Silver, с цифров блок
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста; Поддръжка на Precision Touchpad

Портове

Управление на сигурността

1 SuperSpeed USB Type-C®, скорост на предаване на данни от 10 Gbps (USB Power
Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A, скорост на
предаване на данни от 5 Gbps; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1 комбиниран изход за
слушалки/микрофон19

Четец за пръстови отпечатъци

Разширителни слотове
1 четец за мултимедийни microSD карти

Уеб камера
HP Wide Vision 720p HD камера с вградени два цифрови микрофона

Сензори
Акселерометър; Жироскоп
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Препоръчителни аксесоари

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Тъмносиня раница HP
Renew 15
1A212AA

Безжична клавиатура и
мишка HP Pavilion 800
(черно)
4CE99AA

HP ENVY USB-C
концентратор
5LX63AA

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U4817E

Бележки под линия за ключови точки за продажба
1

Безжичните точки на достъп и интернет услугите се продават отделно. Наличието на публични безжични точки за достъп е ограничено. Настройките за Wi-Fi ще бъдат оптимизирани според местните
регулаторни изисквания (802.11ac).
2 Multi-core е технология, разработена да подобри производителността на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от използването
на тази технология. Производителността и тактовата честота варират в зависимост от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането, търговската
марка и/или името на процесорите на Intel не са обвързани с по-висока производителност. Intel, логото на Intel и Iris са търговски марки на Intel Corporation или на филиалите на дружеството в САЩ и/или други
държави.
3 Intel и Iris са търговски марки на Intel Corporation или на филиалите на дружеството в САЩ и/или други държави. Intel, логото на Intel и Iris са търговски марки на Intel Corporation или на филиалите на
дружеството в САЩ и/или други държави.
4
Захранващият адаптер на батерията варира в зависимост от конфигурацията (налични 45W или 65W). Проверете продуктовия номер на модела (SKU) за повече информация. Захранващият адаптер на
батерията 65W презарежда батерията Ви до 50% за 30 минути, а адаптерът 45W я зарежда до 50% за 45 минути. Тествано, когато системата е изключена (с команда „изключване“). Препоръчва се за използване
с адаптера на HP, 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. Налично при определени продукти на HP. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите на
продуктите.
5 Лаптопи, произведени от рециклирана пластмаса, която е предназначена за изхвърляне в океана, и рециклирана след потребление пластмаса в корпусите на високоговорителите на продукта и рециклирана
след потребление пластмаса в капачките на клавиатурата. Процентът на рециклираните материали във всеки компонент се различава в зависимост от продукта.

Бележки под линия относно функциите
6 Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за

пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows се актуализира и активира автоматично. Изискват се високоскоростен интернет и акаунт в Microsoft. С течение на времето може да има ISP
такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте www.windows.com.
7 Multi-core е технология, разработена да подобри производителността на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от използването
на тази технология. Производителността и тактовата честота варират в зависимост от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка
за по-висока производителност.
8 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.
9 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) is backwards compatible with prior 802.11 specs. Wi-Fi
CERTIFIED 6™ is designed to support gigabit data rate when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 80MHz and higher channels. Wi-Fi
CERTIFIED 6™ (802.11ax) is not supported in Belarus where Wi-Fi settings will be optimized to local regulatory requirements (802.11ac).
10 Изисква се интернет услуга, която не е включена.
11
Действителната скорост на предаване може да е различна. USB Type-C® и USB-C® са търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB.
12
Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
13 Процентът рециклирана след употреба пластмаса, съдържаща се в клавишите, варира според продукта.
14 Изисква се интернет услуга, която не е включена. След 30 дни се изисква абонамент.
15
25 GB безплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За подробна информация и условия за ползване, включително правилата за отказване, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена.
16 Безплатен 30-дневен пробен период, преминете към платена услуга след края на пробния период. Всеки платен абонамент Ви предоставя един (1) лиценз, който да използвате на три (3) различни
устройства във всеки един момент. За повече подробности посетете www.expressvpn.com.

Бележки под линия за технически спецификации
1 25 GB безплатно място за съхранение в Dropbox за 12 месеца от датата на регистрация. За подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта на Dropbox на

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Изисква се интернет услуга, която не е включена.
2
Включен безплатен 30-дневен абонамент за услугата McAfee LiveSafe. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета. Необходим е абонамент след изтичане на срока.
3 Windows Животът на батерията MobileMark 18 е различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната
функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията намалява естествено с времето и използването. За повече подробности вижте
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
5
Презарежда батерията до 50% в рамките на 30 минути, когато системата е изключена (чрез командата „изключване“). Препоръчва се за използване с адаптера на HP, предоставен с преносимия компютър. Не
се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като батерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане отново ще стане нормална. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в
зависимост от толерансите на системата. Налично при определени продукти на HP. 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 варират в зависимост от
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/.
10
Експлоатационният живот на батерията е тестван от HP чрез използване на непрекъснато FHD видео възпроизвеждане с разделителна способност 1080p (1920 x 1080), 150 нита яркост, ниво на звука на
системата на 17%, ниво на звука на плейъра на 100%, възпроизвеждане от вътрешната памет на цял екран, свързани слушалки и включена безжична връзка, която обаче не е свързана. Действителният
експлоатационен живот на батерията се различава в зависимост от конфигурацията, а максималният капацитет намалява естествено с времето и употребата.
11 Wi-Fi CERTIFIED 6™ е проектиран да поддържа скорост на гигабитовите данни при прехвърляне на файлове между две устройства, свързани към един и същи рутер. Изисква безжичен рутер, продаван
отделно, който поддържа 80 MHz и по-високочестотни канали.
12 Изискваните безжични точки на достъп и интернет услугите се продават отделно. Наличието на публични безжични точки за достъп е ограничено. Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) е обратно съвместимо с
предишните спецификации на 802.11.
13
Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) не се поддържа в Беларус, където настройките на Wi-Fi ще се оптимизират за местните нормативни изисквания (802.11ac).
17
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или пониска.
18 Процентът на активната плюс неактивната зрителна област спрямо активната зрителна зона плюс рамката. Измерете при вертикално разположен капак спрямо бюрото.
19
За най-добри резултати с HP Sleep and Charge използвайте стандартен кабел за зареждане, използващ протокол USB, или кабелен адаптер с външно устройство.
21 Действителните ват часове (Wh) на батерията ще се различават от проектния капацитет. Нормално е капацитетът на батерията да намалява в зависимост от срока на годност, времето, използването,
околната среда, температурата, конфигурацията на системата, заредените приложения, функционалностите, настройките за управление на захранването и други фактори.
22
Връщане към основен LastPass след 30 дни.
23
Действителните ват часове (Wh) на батерията ще се различават от проектния капацитет. Нормално е капацитетът на батерията да намалява в зависимост от срока на годност, времето, използването,
околната среда, температурата, конфигурацията на системата, заредените приложения, функционалностите, настройките за управление на захранването и други фактори.
24 Трябва да активирате в рамките на 180 дни от активирането на Windows.
25
Предложението е достъпно за целия свят (с изключение на Китай и лица, които живеят или пребивават в страни под ембарго или страни, за които се прилагат местни ограничения върху износа от
приложимия закон или наредба) за нови и съществуващи абонати над 18-годишна възраст. Кликнете върху иконата на Adobe в менюто „Старт“, за да се възползвате от едномесечно безплатно членство за
избран софтуер на Adobe. Софтуерът е свързан с устройството и не може да се прехвърля. Ако искате да се регистрирате за автоматично подновяване на абонамента, трябва да предоставите начин на плащане
по време на регистрацията си. Чрез добавяне на начин на плащане абонаментът Ви автоматично ще се поднови с актуалната тогава ставка на датата на подновяване, докато не анулирате. Ако анулирате преди
края на едномесечния безплатен пробен период, няма да бъдете таксувани. Можете да анулирате абонамента си по всяко време чрез страницата на акаунта си в Adobe или като се свържете с Поддръжка на
клиенти. Моля, прегледайте актуалните цени за Adobe Spark и останалите продукти на Adobe, налични в тази оферта. Офертата не е налична за клиенти в сферата на образованието, OEM или клиенти на
програми за корпоративно лицензиране. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНО, АКО Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ
ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.
27 Въз основа на регистрация в САЩ EPEAT® според IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT® регистрацията е различна според държавата. Посетете www.epeat.net за повече информация.
39 Процентът на океанска пластмаса, съдържаща се във всеки компонент, варира според продукта.
41
Клавишът съдържа рециклирана след употреба пластмаса. Процентът на рециклирани след употреба материали съдържащи се във всеки компонент варира в зависимост от продукта.
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