
Спецификация

HP ENVY 13-ah0016nn

Изключителна мощ в лъскав, стилен дизайн

Вижте силата на елегантния дизайн в движение и усетете свободата да оставяте трайно впечатление. Снабден с
процесор Intel®, допълнителна видеокарта NVIDIA® и светкавично съхранение, той Ви предлага цялата сигурност,
която търсите в един преносим компютър.

Мощ за действие
Отдайте се на работа върху
всякакви проекти с абсолютна
увереност. С помощта на процесор
Intel® Core™, видеокарта NVIDIA®
GeForce® MX 150 за избрани модели
и до 16 GB RAM памет, разполагате
с всичко необходимо, за да
работите в движение до14 часа3.

Създаден за хора в движение
Елегантност и издръжливост се
срещат в тънък и лек, изцяло
алуминиев дизайн с възможност за
използване на сензорен екран
Corning® Gorilla® Glass NBT™, който
се съчетава прекрасно с
клавиатура в пълен размер.
Насладете се на по-силно усещане
за свобода, като влизате в профила
си напълно безопасно с вградения
четец за пръстови отпечатъци.

Извисено забавление
Потопете се в забавление от
следващо ниво на ултра ярък FHD1

или 4K UHD2 при избрани модели
Micro Edge дисплей. Quad HP
високоговорители,
персонализирано настроени от
експерти от Bang & Olufsen,
събуждат сетивата Ви с перфектен
компютърен звук.

1 Необходимо е Full HD (FHD) съдържание за преглед на FHD изображения.. 2 Необходимо е Ultra HD (UHD) съдържание за преглед на UHD изображения. 3Windows 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/.
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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.1
_
_
_
_
_
Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия Ви Windows – само че още
по-добър. Бъдете по-защитени, по-продуктивни и
по-персонализирани с предварително инсталирани функции и
подобрения като Windows Hello и Cortana.18,19
Micro Edge дисплей с клавиатура от край до край
Този красив и ефективен дизайн съчетава ултратънка рамка с
клавиатура от край до край, което увеличава максимално площта на
дисплея и клавиатурата.
Четец за пръстови отпечатъци
Влизайте безпроблемно в устройството си във всеки режим с
докосване с пръста си. Патентована 3-D технология за пръстови
отпечатъци гарантира защитен достъп.20

_
Изцяло метален корпус
Вижте и почувствайте едно по-силно усещане за майсторство с изцяло
метален ъглов дизайн, полирани акценти и висококачествени,
дълготрайни материали.
_
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.
_
Corning® Gorilla® Glass NBT™
Устойчивият на наранявания Corning® Gorilla® Glass NBT™ издържа на
всички ежедневни натоварвания, които понася един сензорен екран.
Намалете вероятността от неволни повреди със здрава и по-устойчива
защита в сравнение с повечето екрани.

Двойна 4K поддръжка
Заедно с всички необходими портове за завладяваща двойна 4K
система – получете всеобхватно забавление или продуктивност чрез
лесно свързване на два външни 4K дисплея.
_
USB-C™
Захранвате устройството си, прехвърляте данни с до 5 Gb в секунда
или свързвате към външен дисплей – всичко това само чрез един
USB-C™ порт. Освен това той е реверсивен, така че никога няма да се
притеснявате, че ще го включите наопаки.21,22
_
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%.23
_
Забележително богато звуково изживяване
С четири високоговорителя HP, HP Audio Boost и персонализирано
настройване от експертите в Bang & Olufsen забавлението оживява със
звук, който можете да почувствате. Събудете сетивата си с перфектен
звук на компютъра.
_
_

1 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.
18 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.
19 Някои функции, като например Cortana с гласова поддръжка, ръкопис и Continuum, изискват по-усъвършенстван хардуер. Вижте на www.windows.com. Приложенията се продават отделно.
20 Изисква се интернет услуга, която не е включена.
21 Скоростта на прехвърляне може да варира. Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната
производителност може да бъде по-висока или по-ниска.
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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 LPDDR3-2133 SDRAM (вградена)
Скорости на прехвърляне до 2133 MT/s.
Съхраняване
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Графика
Дискретен NVIDIA® GeForce® MX150 (2 GB GDDR5 заделена)
Аудио
Bang & Olufsen, четири високоговорителя, HP Audio Boost
Дисплей
33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS BrightView с WLED подсветка и стъклен
дисплей с ултратънка рамка от край до край (1920 x 1080)
Захранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
4-клетъчна, 53.2 Wh литиево-йонна батерия
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45
минути5

Целеви живот на батерията
До 14 часа живот на батерията3
Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 10 часа и 45 минути3

_

Свързване
Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместим с
Miracast)
Портове
1 USB 3.1 Type-C™ първо поколение (трансфер на данни до 5 Gb/сек, захранване,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 първо поколение (1 HP Sleep and
Charge); 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 четец за мултимедийни microSD карти
Уеб камера
HP Wide Vision HD 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 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: 4PM40EA #ABB
UPC/EAN код: 193015068070
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
1,22 кг
Размери
30,7 x 21,2 x 1,49 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
Стандартна клавиатура „островен тип“ със задно осветяване
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на защитата
Четец за пръстови отпечатъци

Препоръчителни аксесоари*
* Не е включено.

Гаранционни услуги*

Bluetooth®
мишка HP
Spectre 500 (Pike
Silver)
1AM58AA

Стерео слушалки
HP H2800 (White
w. Pike Silver)
2AP95AA

Докинг станция
за път HP Spectre
USB-C™
2SR85AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
UM931E

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/.
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