Спецификация

HP Pavilion x360 14-cd0032nu
Мощен лаптоп с четири режима в свръхтънък и лек дизайн.
Чувствайте се свободни да творите, да се свързвате с другите и да споделяте по повече начини с новия Pavilion
x360. С най-новите технологии и свръхтънък и лек дизайн, този мощен компютър е единственото устройство,
което Ви е необходимо за всичко, което харесвате.

Мощен лаптоп

Работата едновременно по
различни задачи работа изглежда
лесна и бърза с
производителността на мощен
компютър. Благодарение на до
8-мо поколение процесор Intel®
Core™ i71 и графични карти NVIDIA®
MX130 на избрани модели Вие
разполагате с цялата необходима
мощ за осъществяване на
дейността.

Работете. Пишете. Играйте. С
лекота.

Устойчивата пантата с възможност
за 360-градусово завъртане Ви
осигурява перфектната позиция
докато работите, пишете, гледате
или играете. Лесно се превръща в
таблет, за да си водите бележки
или да правите чертежи, сякаш
използвате молив и хартия

Елегантен и тънък

Тесният панел позволява
мониторът с дължина по диагонал
35,6 см (14 инча) да се побере в
дългото 33 см (13 инча) шаси, за да
заема минимално място навсякъде,
където отидете.

Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от използването на тази
технология. Производителността и тактовата честота ще варират в зависимост от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка
за по-висока производителност. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни.
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Изобразяване
8-мо поколение процесор Intel® Core™
Увеличете производителността благодарение на системата с плавна
реакция и бързо време за зареждане за изключително компютърно
изживяване. Благодарение на поддържаната разделителна
способност до поразителната 4K разполагате с опция за поточно
предаване на съдържание или създаване на собствено такова.2

_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.

Четец 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.

_

_
_
_
_

Micro 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.
Едно наистина мощно звуково преживяване
Два високоговорителя HP и настроено по поръчка аудио в
сътрудничество с експертите от Bang & Olufsen осигуряват богат и
автентичен звук. Позволете на звука да Ви развълнува.
USB-C™
Прехвърляйте данни с висока скорост на или от външната си памет с
този USB-C™ порт. Освен това той е реверсивен, така че никога няма да
се притеснявате, че ще го включите наопаки.18,19

Поддържа цифрово перо
Пишете, рисувайте и редактирайте на устройство с пълна поддръжка
за функциите на Windows 10 Inking. Благодарение на стандартите
Universal Pen на Microsoft всеки Universal Pen аксесоар ще Ви дава
възможност за пренаписване на практическата ви работа с компютър.20
_

_

360-градусова панта
Новаторски проектирана да се завърта на 360°, така че да можете да
използвате устройството си в четири режима. Работете в режим
„лаптоп“, гледайте в режим „стойка“, играйте в режим „палатка“ и го
използвайте в движение в режим „таблет“.
Изберете вашия цвят
Персонализирайте вашия компютър с избор от цветове, за да пасва на
стила ви.21
_

Облачно съхранение Dropbox
Съхранявайте и синхронизирайте съдържанието си онлайн с Dropbox.
Вземете 25 GB съхранение за една година за достъп, управление и
споделяне на снимките, музиката и файловете Ви отвсякъде с интернет
достъп.22
_

30-дневна пробна версия на McAfee LiveSafe
Защитете операционната си система с безплатен 30-дневен абонамент
за McAfee LiveSafe.23
_
_
_

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.
19
USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB Implementers Forum.
20
Някои функции, като например Cortana с гласова поддръжка, ръкопис и Continuum, изискват по-усъвършенстван хардуер. Вижте на www.windows.com. Приложенията се продават отделно.
21
Цветовете може да се различават в зависимост от региона.
22
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.
23
Изисква се интернет услуга, която не е включена. След 30 дни се изисква абонамент.
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Спецификации
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 DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.
Съхраняване
1 TB 5400 rpm SATA
16 GB PCIe® високоскоростна памет Intel® Optane™, NVMe™ технология
Dropbox1
Графика
Дискретен NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB DDR3 заделена)
Аудио
B&O PLAY, два високоговорителя
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)
Захранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45
минути5
Целеви живот на батерията
До 10 часа и 30 минути живот на батерията3
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 9 часа3
_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2
(съвместим с Miracast; с поддръжка на MU-MIMO)
Портове
1 бр. USB 3.1 Type-C™ първо поколение (трансфер на данни до 5 Gb/сек,
захранване, DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 бр. USB 3.1 първо поколение
(1 бр. HP Sleep and Charge); 1 бр. HDMI 1.4; 1 бр. 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 и основа в цвят Natural Silver, рамка на клавиатурата в цвят Ash silver;
Шарка с вертикални ивици
_

Софтуер

Приложения на НР
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Софтуер
1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 4FM87EA #AKS
UPC/EAN код: 192545958141
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
1,68 кг
Размери
32,35 x 22,42 x 1,97 см
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 от "островен тип"
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на защитата
Поддържа защита със заключване на Kensington MicroSaver®
Сензори
Акселерометър; Жироскоп; eCompass

Препоръчителни аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Класическо
куфарче за
лаптоп HP 39,62
см (15,6 инча)
1FK07AA

Стерео слушалки
HP H2800 (Black
w. Silk Gold)
2AP94AA

Черна безжична
мишка HP Z3200
J0E44AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
U4817E

1 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.2 Предложение за

30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)3 Приблизителният живот на батерията под Windows 10 съгласно сравнителния анализ на Windows 10 /
MobileMark® от 2014 г. 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 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. Предлага се за избрани модели 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 2018 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 придружаващи ги документи
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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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