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חיי סוללה מהפכניים במחשב רב-מצבי - ראה לאן תוכל להגיע

22.3022.30 שעות של חיי סוללה שעות של חיי סוללה
עם עד 22.30 שעות סוללה במחשב רב-מצבי בעל ארבע

ליבות, יהיה לך יותר זמן לעשות את מה שאתה אוהב. שמור על
הביצועים הגבוהים ביותר למשך זמן ארוך יותר וחדש את

.HP Fast Charge העוצמה במהירות עם

הכוח לקדם אותךהכוח לקדם אותך
Elevate your every day with the most stunning

Spectre yet—featuring an 8th generation Intel®
Core™ processor for top-of-the-line efficiency and

speed. Heighten your Spectre's performance to a new
level by managing thermal settings and choosing

from cool, quiet, or performance modes depending
.on needs

עצב את עולמך בבטחהעצב את עולמך בבטחה
התקדם ללא מאמץ בעולם עם מאפייני אבטחה משופרת

שנועדו להגן על הפרטיות שלך. החל ממצלמת IR משולבת,
קורא טביעות אצבע ומנגנון עצירת חירום של מצלמת פרטיות

עבור אינטראקציות מאובטחות עם המחשב וכלה במסך
הפרטיות HP Sure View האופציונלי; תוכל לעבוד בבטחה

ולדעת שהמידע שלך נשאר מאובטח ופרטי.

 דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות. זמין בדגמים נבחרים בלבד.
Windows-משך חיי הסוללה ב .RS4  Windows 10 Home ,בעלת צריכת חשמל נמוכה FHD של 256  ג'יגהבייט, תצוגת SSD של 8  ג'יגהבייט, כונן RAM עם זיכרון i7-8265U או Intel® Core™ i5-8565U עד 20 שעות עם מחשב נישא שהוגדר עם מעבדי 
 MM14 /10 משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר, התצורה, האפליקציות שנטענו, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש. בקר

בכתובת www.bapco.com לקבלת פרטים נוספים.
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כוללכולל

 טוען את הסוללה שלך לקיבולת של עד �50 בתוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה (באמצעות הפקודה "כיבוי"). מומלץ לשימוש עם מתאם ה-HP שמגיע עם המחשב הנישא, לא מומלץ עם מטען סוללות בעל קיבולת קטנה יותר. לאחר שהטעינה תגיע
לקיבולת של �50, מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה. זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של �10 -/+  עקב סטייה מותרת של המערכת. זמין בדגמי מחשב נבחרים של HP Spectre 2-in-1 ו- HP x2. בקר בכתובת http://store.hp.com לקבלת רשימה

מלאה של מאפייני מוצר.
 דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות.

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
 Windows 10  מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת http: www.windows.com. מאפיינים מתקדמים מסוימים לרבות

Cortana התומכת בפקודות קוליות, סימון בדיו ו-Continuum, מחייבים חומרה מתקדמת יותר. בקר בכתובת www.windows.com. האפליקציות נמכרות בנפרד.
 מבוסס על בדיקה פנימית של HP באמצעות תוכנה להערכת ביצועים של CrystalDiskMark. הביצועים ברצף מהירים יותר (לקריאה בלבד) בהשוואה לכונן הדיסק הקשיח (HDD) המסורתי עם 5,400 סל"ד

 שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
Multi-Core [ 6] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר. נדרש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות. זמן הטעינה ויכולת התגובה של המערכת תלויים בתצורת המוצר.
 המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את הפונקציונליות המתוארת.

 דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac  הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול
להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן  ®802.11ac. Bluetooth   הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון.

  Windows 10Windows 10
בצע דברים מדהימים בביטחון עם התחושה המוכרת של Windows  - טוב יותר מאי פעם.

תהיה מאובטח יותר, פרודוקטיבי יותר ותקבל יחס אישי יותר בעזרת מאפיינים ושיפורים
.Cortana-ו Windows Hello מותקנים מראש כגון

מעבד מעבד   ™Intel® Core™  Intel® Core  מדור שמיני  מדור שמיני
שדרג את הביצועים עם יכולת תגובה מהירה של המערכת וזמני טעינה מהירים לקבלת
חוויית מחשב יוצאת מן הכלל. עם תמיכה ברזולוציות מרהיבות של עד 4K, הזרם תוכן

מתקדם או אפילו צור תוכן משלך.

a/c (2x2) WLAN & Bluetooth® 5.0a/c (2x2) WLAN & Bluetooth® 5.0  802.11802.11
הישאר מחובר לאביזרי Wi-Fi ול- ®Bluetooth בעזרת טכנולוגיה אלחוטית.

מצלמת מצלמת HP Wide Vision IRHP Wide Vision IR בחדות גבוהה מלאה בחדות גבוהה מלאה
התחבר בקלות באמצעות Windows Hello עם חיישן אינפרה-אדום. עם שדה ראייה בעל
זווית צפייה רחבה של 88 מעלות, תוכל לנהל שיחות צ'אט בווידאו עם כל בני המשפחה

שלך או קבוצת חברים שלך בפירוט מדהים.

צג צג 44K IPSK IPS עם מגע עם מגע
עם 8.2 מיליון פיקסלים, לא תאמין לחוויה המהפנטת של 4K. הרזולוציה המדהימה של

x 2160 3840  מספקת את התוכן שלך באיכות מעוררת התפעלות עם חדות נאמנה
למציאות וזוויות צפייה רחבות של 178°. והודות לאפשרות המגע האופציונלית, תוכל

לשלוט במחשב האישי שלך ישירות מן המסך.

קורא טביעות אצבעקורא טביעות אצבע
התחבר למכשיר שלך בצורה חלקה בכל מצב פעולה במגע אצבע. טכנולוגיית טביעת האצבע

התלת-ממדית הרשומה כפטנט מבטיחה גישה מאובטחת ותשלומים מקוונים.

USB 3.0USB 3.0 מחבר מחבר
USB-הפופולרי ביותר בעולם, תוכל לחבר בקלות כל אחד מהתקני ה USB-עם חיבור ה

.USB 2.0-הקיימים שלך וליהנות מהעברות נתונים מהירות פי עשרה מ

PCIe SSDPCIe SSD אחסון אחסון
אחסון זיכרון הבזק מבוסס  PCIe, זמין בנפח של 512  ג'יגהבייט, מהיר יותר עד פי 17 מכונן

קשיח מסורתי של מחשב נייד במהירות 5,400 סל"ד.

DDR4 RAMDDR4 RAM אפשרויות אפשרויות
DDR4 - שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר -
הוא העתיד של זיכרון ה-RAM. עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו, כל פעולה - החל בריבוי

משימות וכלה במשחקים - זוכה לביצועים משופרים.

מקלדת עם תאורה אחוריתמקלדת עם תאורה אחורית
המשך בפעילות גם בחדרים עם תאורה עמומה או בטיסות לילה. באמצעות מקלדת מוארת,

באפשרותך להקליד בנוחות בסביבות רבות יותר.

MU-MIMOMU-MIMO-תמיכה ב-תמיכה ב
אם ברשותך מספר מכשירי MU-MIMO בביתך, תמיכת MU-MIMO פועלת בשילוב עם נתב

MU-MIMO כדי להגדיל את תעבורת הרשת עבור חוויה מקוונת חלקה יותר.

HP Command CenterHP Command Center
תוכנית שירות פשוטה זו מעבירה לידיך את השליטה ומאפשרת לך למטב ולהתאים אישית

ביצועים, מהירות מאוורר ורעש, וטמפרטורה חיצונית - כל זאת כדי לענות על צרכיך.

עיצוב מלוטש בחיתוך אבני חןעיצוב מלוטש בחיתוך אבני חן
עיצוב מתכת מעוצב בקפידה המשתמש בעיבוד מכני מסוג CNC יוצר מראה מרהיב כשל

אבני חן. העיצוב החד והזוויתי הוא נפלא ובעל ממדים צרים באופן שימושי.

HP Privacy CameraHP Privacy Camera מתג מתג
ודא את הפרטיות ואת האבטחה שלך עם מתג פיזי שמכבה את מצלמת המחשב כאשר

אינה בשימוש. לא עוד סרט בלתי אסתטי לכיסוי עדשת המצלמה.

Corning® Gorilla® NBT™ Corning® Gorilla® NBT™  זכוכית זכוכית
זכוכית  ™Corning® Gorilla® NBT עמידה בפני שריטות שמגנה על מסך המגע מפני

החבטות היומיומיות. עזור להפחית נזקים מקריים עם הגנה חזקה ועמידה יותר מאשר רוב
הצגים.

Micro EdgeMicro Edge צג צג
על-ידי דחיסת מסך גדול יותר למסגרת קטנה יותר, לוח זה, שהינו דק במיוחד וכמעט בלתי

נראה, מחולל מהפכה במראה של הצג שלך עם עיצוב יעיל בצורה נפלאה.

מצב המתנה מחוברמצב המתנה מחובר
הישאר מעודכן בדואר האלקטרוני שלך, בהתראות לוח השנה ועוד - גם כשאינך משתמש

במחשב. המחשב שלך נשאר מחובר עבור עדכונים מיידיים.

HP Fast ChargeHP Fast Charge טכנולוגיית טכנולוגיית
כאשר המחשב הנישא עומד להתרוקן, לאף אחד אין זמן להמתין שעות לטעינה מחדש.

כבה את ההתקן שלך ועבור מ-0 טעינה לטעינה של �50 בתוך 30 דקות בערך.

HP Audio BoostHP Audio Boost
קח את חוויית השמע שלך לרמה הבאה הודות לטכנולוגיית הגברה חכמה המספקת צליל

חזק, ברור ודינמי.

מארז ממתכתמארז ממתכת
ראה והרגש תחושה מרוממת של אומנות עם עיצוב זוויתי ממתכת, דגשים מלוטשים

וחומרים באיכות גבוהה שנועדו להאריך ימים.

עיצוב אלומיניום מיוצר במכונהעיצוב אלומיניום מיוצר במכונה
עם עיצוב חלק ומהוקצע בקפידה על-ידי מכונות CNC - התקן זה בתצורת Unibody בעל

רמת דיוק גבוהה - עוצב עם עמידות מלוטשת ומוגדרת היטב.
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מפרט

אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP Tilt PenHP Tilt Pen
2MY21AA

HP ENVYHP ENVY תיק נשיאה תיק נשיאה
UrbanUrban בגודל  בגודל 35.5635.56 ס"מ ס"מ

((1414 אינץ') אינץ')
3KJ74AA

HP SpectreHP Spectre עכבר נטען עכבר נטען
((Luxe CooperLuxe Cooper)  )  700 700 

3NZ70AA

 שטח אחסון מקוון פנוי של GB 25  למשך שנה אחת מתאריך הרישום. לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש, כולל מדיניות ביטול, בקר באתר www.dropbox.com. שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
 הצעה לגרסת ניסיון של McAfee LiveSafe של 12 חודשים תשלום (נדרשת גישה לאינטרנט). של 12 חודשים ימי ניסיון ראשונים. לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי).

 משך חיי סוללה משוער של Windows 10 מבוססים על השוואת Windows 10 / MobileMark® 2014. משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר, התצורה, היישומים הטעונים, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי
במהלך הזמן והשימוש. בקר בכתובת www.bapco.com לקבלת פרטים נוספים.

 טוען את הסוללה שלך עד לקיבולת של עד �50 בתוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה (באמצעות הפקודה "כיבוי"). מומלץ לשימוש עם מתאם ה-HP שסופק עם המחשב הנייד, לא מומלץ עם מטען לסוללות בעלות קיבולת קטנה יותר. לאחר שהטעינה הגיעה לקיבולת של �50, מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה. זמן הטעינה עשוי להשתנות
בשיעור של �10-/+  עקב עמידות המערכת. זמין בדגמי מחשבי HP Spectre 2-in-1 ו-HP x2 נבחרים. בקר בכתובת http://store.hp.com לקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר.

Intel , Pentium , Intel .אינו מדד לביצועים גבוהים יותר Intel מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Multi-Core [ 6]
Celeron , Core, סמל Intel וסמל Intel Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

 ביצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקר באתר http://www.intel.com/technology/turboboost/ לקבלת מידע נוסף.

©  .Copyright 2018 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת.
HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.
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ביצועיםביצועים
מערכת הפעלהמערכת הפעלה

 Windows 10 Home 64
מעבדמעבד

Intel® Turbo 4.6  עם טכנולוגיית GHz 1.8 , עד  GHz תדר בסיס של)  Intel® Core™ i7-8565U   מעבד
Boost , מטמון של MB 8  , 4 ליבות) 

משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i7  מדור 8 
זיכרוןזיכרון

זיכרון DDR4-2400 SDRAM של GB 8  (על-גבי הלוח)
קצבי העברה של עד 2,400  מיליון העברות לשנייה.

אחסוןאחסון
 512 GB בנפח PCIe® NVMe™ M.2 SSD כונן

Dropbox
גרפיקהגרפיקה

 ;Intel® UHD Graphics 620 משולב: כרטיס גרפי
שמעשמע

HP Audio Boost 2.0 ;ארבעה רמקולים ; Bang & Olufsen
תצוגהתצוגה

מסך מגע 4K IPS בגודל 33.8 ס"מ ( "13.3 )  באלכסון ( x 2,160 3,840 ) עם תאורת WLED אחורית ועם
Corning® Gorilla® Glass 3 NBT™ 

חשמלחשמל
מתאם מתח AC של 65 וואט;

סוג סוללהסוג סוללה
; 61 Wh ,סוללת ליתיום יון, 4 תאים

תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-�50 ב-30 דקות 
הפעלת וידאו של חיי סוללה מרבייםהפעלת וידאו של חיי סוללה מרביים

עד 21 שעות ו-30 דקות

קישוריותקישוריות
קישוריות אלחוטקישוריות אלחוט

Wi-Fi®  משולב (מהירות Bluetooth® 5-ו Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 
ג'יגהביט)

Miracast תואם ;MU-MIMO-תמיכה ב
יציאותיציאות

HP Sleep and ,העברת נתונים ,PD 3.0 , DP 1.2  , Thunderbolt™ 3 ) 2 דור USB Type-C™ 3.1 2 יציאות
Charge); יציאת USB 3.1 דור Type-A™  2  (HP Sleep and Charge); יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

 microSD קורא כרטיסי מדיה
מצלמת אינטרנטמצלמת אינטרנט

מצלמת HP Wide Vision FHD IR עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב

עיצובעיצוב
צבע מוצרצבע מוצר

כחול פוסידון
כיסוי ומקלדת אלומיניום CNC עם בסיס מהטבעת אלומיניום

תוכנהתוכנה
HPHP יישומי יישומי

HP Audio; HP Command Center; HP Connection Optimizer; HP מתג ; HP 3D DriveGuard
JumpStart

תוכנהתוכנה
Microsoft Office 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של

שירות ותמיכהשירות ותמיכה
McAfee LiveSafe ™  

מידע נוסףמידע נוסף
מספר חלקמספר חלק

 P/N: 5RA70EA #ABT
UPC/EAN: 193424910458 קוד

תאימות לניצול יעיל של אנרגיהתאימות לניצול יעיל של אנרגיה
EPEAT® Silver בעל רישום ;ENERGY STAR®  בעל אישור

משקלמשקל
1.33 ק"ג;

ממדיםממדים
x 21.79  x  30.88  1.47 ס"מ;

אחריותאחריות
אחריות מוגבלת לחומרה ל-3 שנים על שירותי איסוף והחזרה, חלקים ועבודה

אביזרים כלוליםאביזרים כלולים
שרוול; חרט

לוח מקשיםלוח מקשים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור

Multi-Touch עם תמיכה במחוות HP Imagepad לוח מגע
מאפייניםמאפיינים

הכנס-הפעל
ניהול אבטחהניהול אבטחה

Trusted Platform Module (TPM)  קורא טביעות אצבע; מתג לכיבוי מצלמה הפרטיות; תמיכה במודול
חיישניםחיישנים

eCompass ;מד תאוצה; ג'ירוסקופ
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