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Ра�отите навсякъде. Играете навсякъде.

Лаптопът Pavilion 15 крие повече производителност в по-малък формат, така че да сте по-продуктивни, където и
да се намирате. Насладете се на невероятно за�авление с екран с ултра тънка рамка и звук от B&O.

*Картинката може да не отговаря на продукта

Неза�авно удовлетворение
Производителност, която е една стъпка напред.
Насладете се на лаптоп, на който можете да
разчитате, с първокласен процесор Intel® 11-о
поколение.

По-малко за носене. Повече за�авление.
Компактен лаптоп, който Ви позволява да ра�отите
в движение с помощта на прецизния тъчпад,
докато дългият живот на �атерията и
технологията HP Fast Charge  Ви помагат да
останете в движение.

Епично за�авление
Със звук от B&O, по-до�ро съотношение екран–
тяло и ултра тънки рамки, които разширяват до
максимум изгледа, за�авлението на лаптопа се
до�лижава до това в киносалона.1
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Изо�разяване

Получете нова перспектива
Windows 11 предоставя спокойно и креативно пространство, в което
можете да следвате страстите си чрез едно свежо преживяване. От
о�новено Старт меню до нови начини за свързване с лю�имите Ви хора,
новини, игри и съдържание – Windows 11 е мястото да мислите, да се
изразявате и да творите по естествен начин.

Изключително изживяване, където и да се намирате
Процесорите Intel® Core™ от 11-о поколение осигуряват перфектната
ком�инация от функции, за да �ъдете неудържими. Насладете се на
отлична производителност, мигновени реакции и най-до�рата в своя
клас свързаност.

FHD IPS дисплей
Наслаждавайте се на кристално чист о�раз от всеки ъгъл. Благодарение
на 178° ъгъл на видимост и ярката резолюция от 1920x1080 пиксела,
лю�имото ви съдържание винаги ще изглежда отлично.

PCIe SSD диск
Стартирайте за секунди със скоростта на светлината и с пространство за
съхранение до 512 GB PCIe SSD.

Ком�инация от 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с �езжична
технология.

DDR4 RAM
DDR4 е �ъдещето на RAM паметта – проектирана да ра�оти по-
ефективно и по-надеждно при по-�ързи скорости. Благодарение на по-
широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко задачи
едновременно до играене на игри – е по-�ързо.

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.

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.

HP Imagepad с поддръжка на мултитъч жестове
Този истински мултитъч тъчпад поддържа жестове с четири пръста и Ви
позволява да превъртате, при�лижавате и навигирате с просто
докосване.

Клавиатура с подсветка и вградена цифрова клавиатура
Продължавайте да го използвате дори в сла�о осветени помещения или
по време на среднощни полети. Осветената клавиатура с вградена
цифрова клавиатура ви позволява да пишете удо�но на повече места.

McAfee® LiveSafe™
Защитете операционната си система с �езплатен 30-дневен а�онамент
за McAfee® LiveSafe™.

О�лачно 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.

HP 3D DriveGuard
Данните в компютъра Ви ще �ъдат винаги в �езопасност 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.

ExpressVPN
Скрийте IP адреса си и криптирайте данните за мрежата си, за да не може
никой да раз�ере какво правите. Намалете заплахата от хакери дори
когато сърфирате в пу�лична Wi-Fi мрежа.

Дисплей с ултра тънка рамка от три страни
Виждайте по-голяма част от екрана си �лагодарение на дисплея с ултра
тънка рамка от три 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
�огат и автентичен звук. Позволете на звука да Ви развълнува.
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*Картинката може да не отговаря на продукта

Спецификации
изпълнение
Операционна система
Windows 11 Home
процесор
Intel® Core™ i5-1135G7 (до 4,2 GHz, с технология Intel® Turbo Boost, 8 MB L3 кеш, 4
ядра)  
Клас на процесора: 11-о поколение процесор Intel® Core™ i5
Чипсет
Интегрирани едночипови системи на Intel®
Памет
16 GB DDR4-3200 MHz RAM памет (2 x 8 GB)
Скорости на прехвърляне до 3200MT/s.
Брой на достъпните за потре�ителя 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 месеца
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), IPS, ултратънка рамка, �ез
от�лясъци, 250 нита, 45% NTSC
Съотношение екран-тяло
86%
Захранване
45 W захранващ адаптер Smart за AC;
Вид �атерия
3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна �атерия
192 г
Батерия и захранване
До 8 часа ;
Поддържа �ързо зареждане на �атерията: при�лизително 50% в рамките на 45 минути
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на �атерията
До 8 часа и 30 минути

Свързване
Безжични връзки
Ком�инация от Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5 
съвместим с Miracast; с поддръжка на MU-MIMO
Портове
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 ком�иниран изход за
слушалки/микрофон
Уе� камера
HP Wide Vision 720p HD камера с вградени два цифрови микрофона

Разра�отване
Цвят на продукта
Алуминиеви капак и рамка на клавиатурата в цвят Natural Silver, основа в цвят Natural
Silver
Капак и рамка на клавиатурата с пясъкоструйна о�ра�отка, �оядисана основа

Софтуер
Приложения на НР
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Софтуер
ExpressVPN (�езплатен 30-дневен про�ен период); LastPass Premium (�езплатен 30-
дневен про�ен период) ; 
1-месечен тестов период за новите потре�ители на Microsoft 365
О�служване и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 5Z7S8EA #AKS 
UPC/EAN код: 196337671553
Екомаркировка
Регистриран в EPEAT® 
Сертифициран като ENERGY STAR®
Спецификации на устойчивото въздействие:
„Океанска пластмаса“ в корпуса на високоговорителя 
Тегло
1,75 кг;
Опакован: 2,29 кг
Бележка за теглото: Теглото е различно в зависимост от конфигурацията
Размери
36,02 x 23,4 x 1,79 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. О�щите условия са различни в зависимост от държавата. Има
определени ограничения и изключения.
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура с подсветка, в цвят Natural Silver, с цифров �лок
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста; Поддръжка на Precision Touchpad
Управление на сигурността
Нано слот за защитно заключване Kensington
Не е наличен четец на пръстови отпечатъци
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Гаранционни услуги*

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U4817E

Бележки под линия за ключови точки за продаж�а
 Презарежда �атерията до 50% в рамките на 45 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 �атерията 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.

Бележки под линия относно функциите
 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.
 Multi-core е технология, разра�отена да подо�ри 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 ра�отното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка
за по-висока производителност.
 Действителната скорост на предаване може да е различна.
 Изискваните �езжични точки на достъп и интернет услугите се продават отделно. Наличието на пу�лични �езжични точки за достъп е ограничено. Wi-Fi 5 (802.11ac) е о�ратно съвместима с предишните

спецификации на Wi-Fi 5.
 Действителната скорост на предаване може да е различна. 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 интернет услуга, която не е включена. След 30 дни се изисква а�онамент.
 25 GB �езплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За подро�на информация и условия за ползване, включително правилата за отказване, посетете уе�сайта www.dropbox.com.

Изисква се интернет услуга, която не е включена.
 Безплатен 30-дневен про�ен период, преминете към платена услуга след края на про�ния период. Всеки платен а�онамент Ви предоставя един (1) лиценз, който да използвате на три (3) различни

устройства във всеки един момент. За повече подро�ности посетете www.expressvpn.com.

Бележки под линия за технически спецификации
 25 GB �езплатно място за съхранение в Dropbox за 12 месеца от датата на регистрация. За подро�на информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уе�сайта на Dropbox на

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Изисква се интернет услуга, която не е включена.
 Включен �езплатен 30-дневен а�онамент за услугата McAfee LiveSafe. Изисква се интернет достъп, който не е включен в пакета. Нео�ходим е а�онамент след изтичане на срока.
 Windows Животът на �атерията MobileMark 18 е различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употре�ата, �езжичната

функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на �атерията намалява естествено с времето и използването. За повече подро�ности вижте
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Презарежда �атерията 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 �атерията 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, разра�отена да подо�ри ра�отата 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
 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и о�щата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Експлоатационният живот на �атерията е тестван от HP чрез използване на непрекъснато FHD видео възпроизвеждане с разделителна спосо�ност 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 �езжична връзка, която о�аче не е свързана. Действителният
експлоатационен живот на �атерията се различава в зависимост от конфигурацията, а максималният капацитет намалява естествено с времето и употре�ата.

 Безжичната точка за достъп и интернет услугата се продават отделно. Наличието на пу�лични �езжични точки за достъп е ограничено. Wi-Fi 5 (802.11ac) е о�ратно съвместима с предишните спецификации
на Wi-Fi 5.

 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да �ъде по-висока или по-
ниска.

 Процентът на активната плюс неактивната зрителна о�ласт спрямо активната зрителна зона плюс рамката. Измерете при вертикално разположен капак спрямо �юрото.
 За най-до�ри резултати с HP Sleep and Charge използвайте стандартен ка�ел за зареждане, използващ протокол USB, или ка�елен адаптер с външно устройство.
 Връщане към основен LastPass след 30 дни.
 Тря�ва да активирате в рамките на 180 дни от активирането на Windows.
 HP Sleep and Charge изисква стандартен ка�ел за USB Type-A/Type-C протокол за зареждане или донгъл с външно устройство за пълна функционалност.
 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.
 Процентът на океанска пластмаса, съдържаща се във всеки компонент, варира според продукта.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да �ъде променяна �ез 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM и Thunderbolt са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Intel Corporation или на нейните дъщерни дружества в САЩ и други държави. AMD, Ryzen, Athlon и Radeon са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth е търговска марка,
со�ственост на нейния притежател и използвана от HP Inc. по лиценз. NVIDIA и GeForce са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други страни. USB Type-C® и
USB-C® са регистрирани търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, со�ственост на Асоциацията за видео електронни
стандарти (VESA®) в САЩ и други държави. McAfee и McAfee LiveSafe са търговски марки или регистрирани търговски марки на McAfee LLC в САЩ и други държави. ENERGY STAR е регистрирана търговска
марка на Американската агенция за опазване на околната среда. Всички други търговски марки са со�ственост 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 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.
Ноември 2021
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