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Тънък и лек лаптоп, зареден с производителност и стил.

Изразявайте себе си както никога досега с тази стилна мощна машина, създадена само за Вас. Достатъчно тънък,
за да Ви последва навсякъде, и достатъчно мощен, за да издържа през целия ден.

Постигнете повечеПостигнете повече
Едновременното изпълняване на много задачи е
лесно и бързо благодарение на
високопроизводителния процесор Intel®.
Гледайте видеоклипове, редактирайте снимки и се
свързвайте с приятели и семейство, уверени, че
разполагате с необходимата за това
производителност.

Елегантен. Тънък. Изискан.Елегантен. Тънък. Изискан.
Гладкото метално покритие придава на този
лаптоп изящен, завършен външен вид: от
повдигнатата клавиатура до новия дизайн с тънка
рамка – всеки детайл е изработен с мисълта за
удобство и стил.

Едно наистина мощно звуково преживяванеЕдно 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 богато
и автентично звуково преживяване. Позволете на
звука да Ви развълнува.

 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.
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ИзобразяванеИзобразяване

 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 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 реакциите зависят от продуктовата конфигурация.
 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery

will naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ for details. Target battery life disclaimer: Battery life estimates are based on battery wattage and capacity and will vary
depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery will naturally
decrease with time and usage.
 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.

8-мо поколение процесор Intel® Core™8-мо поколение процесор Intel® Core™
Увеличете производителността благодарение на системата с плавна
реакция и бързо време за зареждане, за да получите едно изключително
компютърно изживяване. Благодарение на поддържаната разделителна
способност до поразителната 4K, разполагате с опция за поточно
предаване на съдържание или създаване на собствено такова.

FHD IPS дисплейFHD IPS дисплей
Наслаждавайте се на кристално чист образ от всеки ъгъл. Благодарение
на 178° ъгъл на видимост и ярката резолюция от 1920x1080 пиксела,
любимото ви съдържание винаги ще изглежда отлично.

Противоотражателен панелПротивоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този
противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да
получавате по-малко отблясъци, докато сте навън.

Micro Edge дисплейMicro Edge дисплей
Като е побрал по-голям екран в по-малък корпус, този ултратънък и едва
забележим безел прави революция във външния вид на дисплея ви с
красив и компактен дизайн.

Живот на батерията, който ви освобождаваЖивот на батерията, който ви освобождава
Носете го със себе си през целия ден, без да се тревожите къде да
презаредите батерията. С до 11 часа живот на батерията можете да
работите, да гледате повече видео и да прекарвате повече от времето си
напълно необвързани с кабели.

PCIe SSD дискPCIe 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.

Графична карта NVIDIA® GeForce® MX250Графична карта NVIDIA® GeForce® MX250
Извисете своето мултимедийно изживяване с интегрирана графична
карта с висока производителност и NVIDIA® Pascal™ архитектура.
Редактирайте снимки и видео, гледайте видеоклипове и играйте игри с
удивителното качество, което получавате само от заделените графични
карти.

USB-C™USB-C™
Осигурете захранване на устройството си или свържете към външен
дисплей чрез един-единствен порт USB-C™ със скорост на предаване на
данни 5 Gb/сек. Освен това портът е реверсивен, така че никога няма да
се притеснявате, че ще го включите наопаки.

Конектор за USB 3.0Конектор за USB 3.0
Благодарение на най-разпространения тип USB свързване можете лесно
да свържете всяко свое USB устройство и да прехвърляте данни десет
пъти по-бързо отколкото с USB 2.0.

HP камера Wide Vision FHD IRHP камера Wide Vision FHD IR
Влизайте лесно чрез Windows Hello благодарение на инфрачервения
сензор. С 88-градусов широкоъгълен изглед можете да проведете видео
разговор с цялото си семейство или приятели с невероятно качество.

Клавиатура с подсветкаКлавиатура с подсветка
Продължавайте да го използвате дори в слабо осветени помещения или
по време на среднощни полети. Осветената клавиатура ви позволява да
пишете удобно на повече места.

802.11a/c (2x2) WLAN и Bluetooth® 5.0802.11a/c (2x2) WLAN и Bluetooth® 5.0
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с безжична
технология.

Облачно съхранение DropboxОблачно 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.

Micro Edge дисплейMicro Edge дисплей
Като е побрал по-голям екран в по-малък корпус, този ултратънък и едва
забележим безел прави революция във външния вид на дисплея ви с
красив и компактен дизайн.

HP Fast ChargeHP 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%.

Четец на SD и Micro SD картиЧетец на SD и Micro SD карти
Просто поставете SD или Micro SD карта и увеличете пространството за
съхранение за повече филми, снимки и музика или за лесен достъп до
всяко съдържание, което сте съхранили в някоя карта.
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Спецификации

Препоръчителни аксесоари
* Не е включено.

Слушалки HP PavilionСлушалки HP Pavilion
Bluetooth® 600Bluetooth® 600
1SH06AA

Слушалки HP PavilionСлушалки HP Pavilion
Gaming Gaming 600600
4BX33AA

Раница PavilionРаница Pavilion
Wayfarer на HPWayfarer на HP
5EE95AA

Гаранционни услуги*

3-year return to depot3-year return to depot
U4817E

 Windows 10, MobileMark 14 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 намалява естествено с времето и употребата. 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 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.
 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.
 Wi-Fi® поддържането на гигабитни скорости е постижимо при прехвърляне на файлове между две устройства, свързани към един и същ маршрутизатор. Изисква безжичен маршрутизатор, продаван отделно, който поддържа канали със 160 MHz.
 Изискваните безжични точки на достъп и интернет услугите се продават отделно. Наличието на публичен безжичен достъп до интернет е ограничено.

© 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.

Юни 2019
DOC-M

изпълнениеизпълнение
Операционна системаОперационна система
FreeDOS 2.0
процесорпроцесор
Intel® Core™ i5-8265U (1,6 GHz основна честота, до 3,9 GHz, с технология Intel® Turbo
Boost, 6 MB кеш, 4 ядра) 
Клас на процесора: 8-то поколение Intel® Core™ i7 процесор 
ЧипсетЧипсет
Интегрирани едночипови системи на Intel®
ПаметПамет
16 GB DDR4-2400 SDRAM памет (1 x 16 GB)
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.
СъхраняванеСъхраняване
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Не е включено оптично устройство
ГрафикаГрафика
Дискретен: NVIDIA® GeForce® MX250 (4 GB GDDR5 заделена) ; 
АудиоАудио
B&O, два високоговорителя, HP Audio Boost
ДисплейДисплей
39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD IPS антиотражателен екран с WLED подсветка и
ултратънка рамка (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
NTSC 45%
Brightness(typical)Brightness(typical)
220 нита
ЗахранванеЗахранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток;
Вид батерияВид батерия
3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия;
210 г;
Батерия и захранванеБатерия и захранване
До 11 часа ;
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45 минути
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батериятаВъзпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 9 часа

СвързванеСвързване
Мрежов интерфейсМрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 GbE LAN
Безжични връзкиБезжични връзки
Комбинация от Intel® Wireless-AC 9560 802.11 b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5
(поддръжка на гигабитови скорости при прехвърляне на файлове) 
С поддръжка на MU-MIMO; Съвместимост с Miracast
ПортовеПортове
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 RJ-45; 1 AC
smart pin; 1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камераУеб камера
HP Wide Vision FHD инфрачервена камера с двоен цифров микрофон

РазработванеРазработване
Цвят на продуктаЦвят на продукта
Капак в цвят Mineral Silver, основа и рамка на клавиатурата в цвят Natural Silver
Анодизирано покритие с пясъкоструйна обработка

СофтуерСофтуер
Приложения на НРПриложения на НР
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Допълнителна информацияДопълнителна информация
Номер на частНомер на част
№ на продукт: 7JV74EA #AKS 
UPC/EAN код: 193905752720
ТеглоТегло
1,85 кг;
Опакован: 3,27 кг
Бележка тежест (метрични): Теглото е различно в зависимост от конфигурацията
РазмериРазмери
36,16 x 24,56 x 1,79 см;
Опакован: 52 x 6,9 x 30,5 см
Бележка размери (метрични): Размерите са различни в зависимост от конфигурацията
ГаранцияГаранция
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.
КлавиатураКлавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, в цвят Natural Silver, с подсветка и вграден
цифров блок
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на сигурносттаУправление на сигурността
Нано слот за защита Kensington™
СензориСензори
Акселерометър

6,7

3

5

10

11,12

3

5

6

7

10

11

12


