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גמיש וקשוח. עשה יותר בכל דרך שניתן להעלות על הדעת. 360 מעלות של עוצמה
שכולה עומדת לרשותך.

תן לעולם השראה עם מחשב נייד מהימן שמוכן להתכופף לכל כיוון בשבילך. הרגש חופשי ליצור, לשתף ולהתחבר בדרכים רבות יותר מאי פעם
עם מחשב  Pavilion x360 החדש.

כל מה שתרצהכל מה שתרצה
אתה מוזמן להתנסות בחיים ללא גבולות עם מחשב נייד

, ניתן שעושה את העבודה. הודות למעבד  ®l Intel רב-עוצמה
לבצע משימות מרובות בקלות ובמהירות.

עשה רושםעשה רושם
התבלט עם עיצוב חדש ורענן המשלב דפוסים, גוונים וגימורים

ייחודיים. עיצוב חדש של שעון חול וציר של 360 מעלות
מאפשרים לך לפתוח את המחשב הנייד שלך במהירות ובקלות

ישירות בתנוחה המושלמת לעבודה, לכתיבה, לצפייה או
למשחק.

ראה יותר. שמע הכול.ראה יותר. שמע הכול.
התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממלאים חלק גדול יותר

מהמסך עם תצוגת micro-edge בשלושה צדדים. מוזמן
HP להתנסות בצליל אותנטי עשיר עם שני רמקולים ועם

.B&O ושמע מבית Audio Boost

Multi-Core [ 1] 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, המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
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כוללכולל

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן
. http://www.microsoft.com בקר בכתובת .(ISP) אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד. ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט

Multi-Core [ 2] 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.

.(FHD)  Full High-denition נדרש תוכן באיכות  FHD להצגת תמונות 
 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

.USB Implementers Forum הם סימנים מסחריים של USB-C™ -ו USB Type-C™  
 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.

 טוען את הסוללה שלך לקיבולת של עד �50 בתוך 45 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.
.HP Accidental Damage Protection Care Pack או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Total Test Process אינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת HP Total Test Process בדיקת 

  Windows 10Windows 10
התחושה המוכרת של Windows  מאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה, טוב יותר

מאי פעם.

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.

IPSIPS של  של FHDFHD מסך מגע באיכות מסך מגע באיכות
הצג תמיד את התוכן במיטבו עם זוויות צפייה רחבות של 178° ותמונה מלאת חיים.

והודות לטכנולוגיית מסך מגע תוכל לשלוט במחשב האישי שלך ישירות מן המסך.

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.

PCIe SSDPCIe SSD אחסון אחסון
אחסון זיכרון הבזק מבוסס  PCIe, זמין בנפח של 256  ג'יגהבייט, מהיר יותר עד פי 17 מכונן

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

USB-C™ USB-C™  יציאת יציאת
הפעל את ההתקן שלך או חבר אליו צג חיצוני מיציאת  ™USB-C יחידה עם קצב איתות של

5Gb/s. וזה הפיך, כך שלעולם לא תצטרך שוב לדאוג בנוגע לחיבור בצורה הפוכה.

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-

מקלדת עם תאורה אחוריתמקלדת עם תאורה אחורית
שדה הראייה בעל זווית הצפייה הרחבה של 88 מעלות מאפשר לך לנהל שיחות צ'אט

בווידאו עם כל בני המשפחה שלך או קבוצת החברים שלך בפירוט מרהיב.

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
הישאר מחובר לאביזרי Wi-Fi ול- ®Bluetooth בעזרת טכנולוגיה אלחוטית.

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.

עיצוב מלוטשעיצוב מלוטש
העבר את המחשב הדק והקל הזה בקלות מחדר לחדר או קח אותו לנסיעות. עם מחשב

אישי שהולך איתך לכל מקום, קל במיוחד להישאר פרודוקטיבי וליהנות.

ציר של ציר של 360°360° עם גלגל שיניים עם גלגל שיניים
בתכנון חדשני לסיבוב של 360°, כך שתוכל להשתמש בהתקן שלך בארבעה מצבים. עבוד

במצב 'מחשב נייד, צפה במצב 'הפוך', שחק במצב 'אוהל' וצא לדרך במצב 'לוח'.

צג צג Micro EdgeMicro Edge עם מקלדת מקצה לקצה עם מקלדת מקצה לקצה
עיצוב יעיל להפליא זה משלב בין מסגרת דקה במיוחד ומקלדת מקצה לקצה, תוך הגדלת

אזור התצוגה והמקלדת.

מסך עם ציפוי נגד בוהקמסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה, הכולל ציפוי נגד בוהק.
המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה משיעור נמוך

יותר של בוהק.

Micro-edgeMicro-edge צג צג
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד

ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

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 45 דקות בערך.

כמו שימוש בעט על ניירכמו שימוש בעט על נייר
Palm כתוב ושרטט באופן טבעי עם משיכות דיו מדויקות יותר וטבעיות. בנוסף, טכנולוגיית

Rejection מונעת סימון לא מכוון בדיו וכוללת השהיה מופחתת בעת הכתיבה.

HP JumpstartHP Jumpstart
כאשר תאתחל את המחשב בפעם הראשונה, תקבל הדרכה אישית במהלך ההתקנה יחד עם

סקירה מקיפה של מאפייני המחשב האישי שלך.

  HP 3D DriveGuardHP 3D DriveGuard
הודות ל-HP 3D DriveGuard, נתוני המחשב שלך מוגנים מפני חבטות ופגיעות בלתי

מכוונות. התוכנה מזהה תנועה ונועלת את הכונן הקשיח, כדי שחבטה מקרית אחת לא
תמחק לחלוטין את החיים הדיגיטליים שלך.

בדיקת צירים של המחשב הנישאבדיקת צירים של המחשב הנישא
צירי המחשב הנייד שלנו נבדקים עם עד 25,000 פתיחות וסגירות - שזה ממוצע של 17

פעמים ביום, כל יום, לארבע שנים של איכות נטולת דאגות.

איכות ניתנת למדידה איכות ניתנת למדידה 
החיים יכולים להיות בלתי צפויים, אבל המחשב הנייד של HP לא צריך להיות בלתי צפוי.

המחשבים הניידים שלנו, המגובים באמצעות למעלה מ-200 בדיקות נפרדות, עוברים את
כל זאת כדי לספק עמידות שראויה לאמון ומהימנות שניתן לסמוך עליה.
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מפרט

אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP Tilt PenHP Tilt Pen
2MY21AA

HP PavilionHP Pavilion אוזניות של אוזניות של
400400

4BX31AA

HPHP מקלדת אלחוטית מקלדת אלחוטית
Pavilion 600Pavilion 600 בלבן בלבן

4CF02AA

 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 ל-30 יום ללא תשלום (נדרשת גישה לאינטרנט). כולל 30 ימי ניסיון ראשונים. לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי).

 משך חיי הסוללה לפי MobileMark 14 ב-Windows 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
 /https://bapco.com/products/mobilemark-2014 לקבלת פרטים נוספים.

 טוען את הסוללה שלך לקיבולת של עד �50 בתוך 45 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 תגיע לקיבולת של �50, מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה. זמן הטעינה עשוי להשתנות
בשיעור של �10 -/+  עקב סטייה מותרת של המערכת. זמין בדגמים נבחרים של HP Omen  ,HP Envy ו-HP Pavilion. 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.
 חיי הסוללה נבדקו על-ידי HP באמצעות הפעלה רצופה של וידאו FHD, ברזולוציה של 1,080 פיקסלים (x 1,920  1,080), בהירות של nits 150 , עוצמת השמע של המערכת מכוונת לרמה של �17, עוצמת השמע של הנגן מכוונת לרמה של �100, הפעלה במסך מלא מאחסון מקומי, אוזניות מחוברות, אלחוט מופעל אך לא מחובר. חיי

הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתצורה, והקיבולת המרבית תפחת באופן טבעי עם הזמן והשימוש.

© Copyright 2019 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, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. Windows , Microsoft, והסמל של Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Bluetooth . Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת

רישיון. Intel ו-Core הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. ENERGY STAR הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה. לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן
שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/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

.http://www.microsoft.com דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
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ביצועיםביצועים
מערכת הפעלהמערכת הפעלה

 Windows 10 Home 64
מעבדמעבד

, Intel® Turbo Boost 3.9  עם טכנולוגיית GHz 1.6 , עד  GHz תדר בסיס של)  Intel® Core™ i5 8265U   מעבד
מטמון של 6  מגהבייט, 4 ליבות) 

משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i5  מדור 8 
ערכת שבביםערכת שבבים

SoC משולב עם Intel® 
זיכרוןזיכרון

( 8 GB  x 1)   8 GB בנפח DDR4-2400 SDRAM זיכרון
קצבי העברה של עד 2,400  מיליון העברות לשנייה.

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

כונן אופטי אינו כלול
Dropbox

גרפיקהגרפיקה
 ;Intel® UHD Graphics 620 משולב: כרטיס גרפי

שמעשמע
HP Audio Boost ,שני רמקולים ,B&O

תצוגהתצוגה
(1080  x 1920) אחורית WLED בגודל 35.6 ס"מ ( "14 ) באלכסון עם תאורת FHD IPS מסך מגע מיקרו-קצה

Display Color GamutDisplay Color Gamut
NTSC 45 מגודל�

((Brightness(typicalBrightness(typical
250  nits

חשמלחשמל
מתאם מתח AC של 45 וואט;

סוג סוללהסוג סוללה
;  41 Wh ,סוללת ליתיום יון, 3 תאים

210 ג';
סוללה וצריכת חשמלסוללה וצריכת חשמל
; עד 9 שעות ו-15 דקות

תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-�50 ב-45 דקות
הפעלת וידאו של חיי סוללה מרבייםהפעלת וידאו של חיי סוללה מרביים

עד 8 שעות

קישוריותקישוריות
ממשק רשתממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוטקישוריות אלחוט

Bluetooth® 4.2-ו  ( 1x1)  Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac ערכת
Miracast תואם ;MU-MIMO-תמיכה ב

יציאותיציאות
USB 3.1 5  יציאות Gb/s); 2 העברת נתונים בלבד, קצב איתות של)  Type-A דור ראשון USB 3.1 יציאת
Type-A  דור ראשון (העברת נתונים בלבד); AC עם Smart Pin; יציאת HDMI; יציאת אוזניות/מיקרופון

משולבת;
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג SD במגוון תבניות

מצלמת אינטרנטמצלמת אינטרנט
מצלמת HP Wide Vision HD עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב

עיצובעיצוב
צבע מוצרצבע מוצר

כיסוי בצבע כסף מינרל, בסיס כסף טבעי ומסגרת למקלדת
גימור מתכתי בתבנית התזת חול

תוכנהתוכנה
HPHP יישומי יישומי

HP Audio; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant מתג ;HP 3D DriveGuard
תוכנהתוכנה

Microsoft Office 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של ;Netix
שירות ותמיכהשירות ותמיכה

McAfee LiveSafe ™  

מידע נוסףמידע נוסף
מספר חלקמספר חלק

 P/N: 6PC22EA #ABT
UPC/EAN: 193808937873 קוד

תאימות לניצול יעיל של אנרגיהתאימות לניצול יעיל של אנרגיה
EPEAT® Silver בעל רישום ;Energy Star®  בעל אישור

משקלמשקל
Starting at 3.49 lb ;1.59 ק"ג

ארוז: 2.1  ק"ג
הערה בדבר משקל (יחידות מטריות): המשקל משתנה בהתאם לתצורה

ממדיםממדים
x 8.77 x 0.8 in 12.7 ;ס"מ x 22.29 x 2.05 32.4

ארוז: x 30.5 x 6.9 48.3 ס"מ
הערה בדבר ממדים (יחידות מטריות): הממדים משתנים בהתאם לתצורה

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

לוח מקשיםלוח מקשים
מקלדת בגודל מלא בכסף טבעי עם ריווח גדול בין המקשים ותאורה אחורית

Precision Touchpad-תמיכה ב ;Multi-Touch עם תמיכה במחוות HP Imagepad לוח מגע
מאפייניםמאפיינים

ניתן להמרה
ניהול אבטחהניהול אבטחה

חריץ אבטחה  ™Kensington Mini Security slot ;  קורא טביעות אצבע
חיישניםחיישנים

eCompass ;מד תאוצה; ג'ירוסקופ
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