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Гъвкав и неудържим. Постигнете повече по всеки начин, който можете да
си представите. 360° мощ изцяло на Ваше разположение.

Вдъхновете света с надежден лаптоп, който е готов на всичко за Вас. Чувствайте се свободни да творите, да
споделяте и да се свързвате с другите по повече начини с новия компютър Pavilion x360.

Правете всичко
Живейте без ограничения благодарение на
лаптоп, който върши всичко. Благодарение на
мощния процесор Intel®  едновременното
изпълняване на много задачи е лесно и бързо.

Заявете позиция
Изпъкнете със свеж нов дизайн, който съчетава
уникални мотиви, цветове и покрития. Нова форма
на пясъчен часовник и 360-градусово завъртане
Ви дават възможност да отваряте лаптопа си
бързо и лесно за перфектната позиция за работа,
писане, гледане и игра.

Вижте повече. Чувайте всичко.
Снимките и видеоклиповете Ви запълват по-
голяма част от екрана с 3-странния Micro Edge
дисплей. Насладете се на богат, автентичен звук с
два високоговорителя и HP Audio Boost с аудио от
B&O.
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Изобразяване

Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още по-
добър.

10-о поколение процесор Intel® Core™
Изпитайте мощност и бързина, за да увеличите производителността си.
Потопете се в увлекателни забавления и игри, предавайте поточно и
създавайте съдържание с по-голяма бързина.

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.

HP Fast Charge
Когато батерията на лаптопа е изтощена, на никого не му се чака часове
да се зареди. Изключете устройството и за около 45 минути можете да
заредите батерията от 0 до 50%.

Изключително реалистични цветове
Благодарение на 45% NTSC цветово пространство този HP дисплей
предоставя идеално възпроизвеждане на цветове с минимални усилия.
Идеален за снимки, видео и всичките Ви творчески проекти.

Видимо ярки детайли
Благодарение на 250 нита яркост виждате красиви детайли, подобрено
качество на изображението и отчетливи нюанси на цветовете – дори при
условия на силна осветеност.

PCIe SSD диск
Предлагана в размер до 512 GB, PCIe базираната флаш памет е до 17x
по-бърза от обикновен 5400 rpm твърд диск на лаптоп.

Видеокарта NVIDIA® GeForce® MX130
Предоставя на стандартните лаптопи невероятна производителност.
Получавате по-висока графична производителност за по-гладък процес
на игра. Архитектурата на NVIDIA Maxwell™ също така осигурява бързо и
безпроблемно редактиране на HD снимки и видеоклипове.

USB-C™
Осигурете захранване на устройството си или свържете външен дисплей
чрез впечатляващ порт USB-C™ Thunderbolt™ със светкавична скорост на
предаване на данни от 40 Gb/сек. Освен това портът е реверсивен, така
че никога няма да се притеснявате, че ще го включите наопаки.

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.

802.11a/c (1x1) WLAN и Bluetooth® 4.2
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с безжична
технология.

McAfee LiveSafe
Защитете операционната си система с безплатен 30-дневен абонамент
за McAfee LiveSafe.

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.

Тънък дизайн
Пренасяйте съвсем лесно този тънък и лек компютър от стая в стая или
когато сте на път. Когато компютърът ви е винаги с вас, както работата,
така и забавленията са винаги под ръка.

360-градусова панта
Новаторски проектирано да се върти на 360°, така че да можете да
използвате устройството си в четири режима. Работете в режим „лаптоп“,
гледайте видеоклипове в режим „стойка“, играйте в режим „палатка“ и го
носете навсякъде в режим „таблет“.

Едно наистина мощно звуково преживяване
С HP Audio Boost и специално персонализиран звук в сътрудничество с
експертите от B&O PLAY можете да се насладите на богато и автентично
звуково преживяване. Позволете на звука да Ви развълнува.

HP Jumpstart
Когато заредите компютъра си за пръв път, получете персонално
разяснение стъпка по стъпка по време на настройките и вижте
информация за функциите на Вашия компютър.

HP 3D DriveGuard
Данните в компютъра Ви ще бъдат винаги в безопасност от случайни
удари и изпускания с HP 3D DriveGuard. Той усеща движението и
заключва въртящия се твърд диск, така че един удар няма да изтрие
целия Ви дигитален живот.

Изберете вашия цвят
Персонализирайте вашия компютър с избор от цветове, за да пасва на
стила ви.

Тест на пантата на лаптопа
Пантите на нашите лаптопи са тествани с до 25 000 отваряния и
затваряния – това е средно по седемнадесет пъти на ден, всеки ден, за
четири години без притеснения относно качеството.

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.

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

12

13

14



Спецификация

HP Pavilion x360 Convertible 14-dh1001nu

Спецификации

изпълнение
Операционна система
Windows 10 Home 64
процесор
Intel® Core™ i5-10210U (1,6 GHz основна честота, до 4,2 GHz основна с технология Intel®
Turbo Boost, 6 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 10-то поколение Intel® Core™ i5 процесор 
Чипсет
Интегрирани едночипови системи на Intel®
Памет
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Скорости на прехвърляне до 2666 MT/s.
Съхраняване
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Не е включено оптично устройство
Dropbox
Графика
Дискретен: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB GDDR5 заделена) ;
Аудио
B&O; Двойни високоговорители; Подобрен звук с HP Audio Boost 1.0
Дисплей
35,6 см (14 инча) диагонал, FHD IPS с WLED подсветка, мултисензорен стъклен дисплей с
ултратънка рамка от край до край (1920 x 1080)
Display Color Gamut
NTSC 45%
Brightness(typical)
250 нита
Захранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток;
Вид батерия
3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия;
210 г;
Батерия и захранване
До 13 часа и 15 минути ;
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45 минути
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 11 часа и 15 минути

Свързване
Безжични връзки
Комбинация от Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2
С поддръжка на MU-MIMO; Съвместимост с Miracast
Портове
1 USB 3.1 първо поколение Type-C™ (само за трансфер на данни, 5 Gb/сек скорост на
предаване); 2 USB 3.1 първо поколение Type-A (само за трансфер на данни); 1 AC smart
pin; 1 HDMI 1.4; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камера
HP Wide Vision HD камера с интегриран цифров микрофон с двоен обхват

Разработване
Цвят на продукта
Капак в цвят natural silver, рамка на клавиатурата и основа в цвят ash silver
Шарка с вертикални ивици

Софтуер
Приложения на НР
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Софтуер
Netflix (30-дневна оферта за безплатен пробен период); 1-месечен тестов период за
новите потребители на Microsoft Office 365
Обслужване и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 8NG17EA #AKS
UPC/EAN код: 194441913194
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
Тегло от 1,58 кг;
Опакован: 2,1 кг
Бележка тежест (метрични): Теглото е различно в зависимост от конфигурацията
Размери
32,4 x 22,29 x 2,05 см;
Опакован: 30,5 x 52 x 6,9 см
Бележка размери (метрични): Размерите са различни в зависимост от конфигурацията
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, в цвят Ash Gray
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста; Поддръжка на Precision
Touchpad
Управление на сигурността
Нано слот за защита Kensington™
Сензори
Акселерометър; Жироскоп; eCompass
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Препоръчителни аксесоари
* Не е включено.

Раница за лаптоп HP
Active Backpack 39,62
см (15,6 инча)
(Тъмносиньо/Жълто)
1LU24AA

Безжична мишка HP
250
3FV67AA

Гаранционни услуги*

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U4817E

Бележки под линия относно функциите

 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, търговската марка и/или името на процесор на
Intel не са обвързани с по-висока производителност.
 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 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни
изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
 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 работното натоварване на приложението, както и от хардуерните и софтуерните Ви 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 за реакция зависи от продуктовата конфигурация.
 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.
 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 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.
 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-

ниска.
 Базирано на вътрешен тест на HP, използващ софтуер за сравнителен анализ CrystalDiskMark. Производителността е по-добра при последователен достъп (само за четене) в сравнение с традиционните

5400 rpm твърди дискове
 USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB.
 Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
 Изисква се безжичен достъп към Интернет услуги. Наличието на публичен безжичен достъп е ограничено. Спецификациите за 802.11ac WLAN са проектни и не са окончателни. Ако окончателните

спецификации се различават от проектните, това може да засегне възможността на лаптопа да комуникира с други 802.11ac WLAN устройства. Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и
се ползва от HP Inc. по лиценз.

 25 GB безплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена.

 Цветовете може да се различават в зависимост от региона.
 Тестването с HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или всякакви други случайни щети е

необходим допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care Pack.

Бележки под линия за технически спецификации

 Новите потребители на Dropbox имат право да получат 25 GB пространство на Dropbox безплатно 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.
 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.
 Windows 10 Животът на батерията MobileMark 14 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-2014/.
 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. Налично при определени продукти на HP. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите на продуктите.
 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 работното натоварване на приложението, както и от хардуерните и софтуерните Ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-
висока производителност.
 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Времето за работа на батерията е тествано от HP чрез използване на непрекъснато FHD видео възпроизвеждане, резолюция 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 живот на батерията се различава
в зависимост от конфигурацията, а максималният капацитет намалява естествено с времето и употребата.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани
изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност
за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ.
Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана
марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. 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 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.

Октомври 2019
DOC-M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

1

2

3

5

6

7

10


