
Спецификация

HP Spectre x360 Convertible 13-ae000nu

Тънък. Мощен. Интелигентен. Любов от пръв поглед.

Побрахме огромно количество иновации в епично тънки пропорции. Spectre x360 не пести сили за осигуряване
на производителност, като събира най-доброто от всички сфери на използване в един компютър, който е
проектиран за вас. Позволете си да се влюбите – всички интелигентни технологии са събрани в този елегантен
дизайн.

Революционна мощ.
Изключително тънък.
Преоткрийте какво може да прави
един лаптоп. Получавате цял ден
работа с до 16 часа живот на
батерията1 с Fast Charge и 8-мо
поколение Intel® Core™ i
четириядрен процесор2 за
революционна производителност.

Интелигентна технология.
Проектиран за високо ниво на
сигурност.
Проектирахме този компютър за
Вас с четири уникални режима на
работа и възможност за писане на
ръка в Windows3. Добавихме
инфрачервена камера за сигурно
влизане и безопасно плащане с
четец за пръстови отпечатъци.

Поглезете сетивата си с над два
милиона пиксела.
FHD4 Micro Edge сензорен дисплей
почти без полета, с диагонал 33,8
см (13,3 инча) с Corning® Gorilla®
Glass NBT™ и четири
високоговорителя, настроени от
специалистите от Bang & Olufsen,
които осигуряват впечатляващо
забавление.

1Windows 10/MM14 животът на батерията 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 ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com. 2
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. 3 Писалката се продава отделно. 4 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.
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Изпълнение
Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz основна честота, до 3,4 GHz, с технология Intel®
Turbo Boost, 6 MB кеш, 4 ядра)6,7
Клас на процесора: 8-то поколение Intel® Core™ i5 процесор
Памет
8 GB LPDDR3-2133 SDRAM (вградена)
Скорости на прехвърляне до 2133 MT/сек.
Съхраняване
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Графика
Вградени Графична карта Intel® UHD Graphics 620
Аудио
Bang & Olufsen, четири високоговорителя, HP Audio Boost
Дисплей
33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS сензорен екран с ултратънка рамка
Corning® Gorilla® Glass NBT™с WLED подсветка (1920 x 1080)
Захранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
3-клетъчна, 60 Wh литиево-йонна батерия
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 30
минути5

Целеви живот на батерията
До 16 часа и 15 минути живот на батерията2
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 12 часа2
_

Свързване
Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместим с
Miracast)
Портове
2 Thunderbolt™ 3 (трансфер на данни до 40 GB/s, захранване, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 1 USB 3.1 първо поколение (HP Sleep and Charge); 1 комбиниран изход за
слушалки/микрофон
Уеб камера
HP TrueVision FHD инфрачервена камера с интегриран цифров микрофон с двоен
обхват

Разработване
Цвят на продукта
Естествено сребристо; Капак с алуминиев кант
_

Софтуер
Приложения на НР
HP Audio Switch; HP JumpStart
Софтуер
1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 1

_

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 2PF65EA #AKS
UPC/EAN код: 192018332584
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
1,29 kg
Размери
30,6 x 21,8 x 1,36 см
Гаранция
1-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.
Включени аксесоари
Калъф
Клавиатура
Стандартна клавиатура „островен тип“ със задно осветяване
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Характеристики
Уеб камерата поддържа Windows Hello
Управление на защитата
Четец за пръстови отпечатъци; Поддръжка на модула за сигурност на
платформата (TPM)
Сензори
Акселерометър; Жироскоп; eCompass

Съвместими аксесоари*

* Не е включено.

Гаранционни услуги*

3-годишна гаранция
с връщане в склад
UM931E

1 Предложение за 12 месец пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 12 месец са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)2 Прогнозен живот на батерията, измерен на Windows 10/MobileMark® 2014. Животът на
батерията ще бъде 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 ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.5 Зарежда батерията до 90% в рамките на 90 минути, когато системата е изключена (чрез командата за „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 90% капацитет, скоростта на зареждане ще се върне към нормалната. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от
толерансите на системата. Предлага се за избрани модели компютри HP Spectre, 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/.

© Copyright 2017 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. 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. 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.
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