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תוכנן בצורה נפלאה לבצע את הכול

מחשב נייד זה של HP בגודל 39.6 ס"מ (15.6 אינץ') בעל העיצוב האופנתי שנועד לספק ביצועים לאורך זמן הוא בעל חיי סוללה ארוכים
שמאפשרים לך להישאר מחובר, ליהנות ולשמור על הפרודוקטיביות לאורך כל היום. בצע משימות במהירות, או התרווח לאחור ובצע פעילויות

חברתיות - עם מעבד  Intel®   וצג עשיר. עשה הכול, לאורך כל היום.

ביצועים מהימנים וכושר תגובהביצועים מהימנים וכושר תגובה
מחשב נייד עם היכולת לגלוש, להזרים, ולבצע פעולות רבות

. ובנוסף, בדיקות איכות מקיפות  Intel ®  יותר עם מעבד
מבטיחות שתוכל להמשיך... ולהמשיך.

מלוטש. אופנתי. נייד.מלוטש. אופנתי. נייד.
עיצוב מלוטש ואופנתי הופך את המחשב הנישא השובה את

העין הזה לקל לנשיאה לכל מקום. עם לוח המקשים המוברש
והיפהפה שלו והציר בצבע תואם, המחשב הנישא של HP בעל

העיצוב החכם בגודל 39.6 ס"מ (15.6 אינץ') נראה נהדר
ומספק ביצועים נהדרים.

הישאר מחובר ותיהנה בכל עתהישאר מחובר ותיהנה בכל עת
HP הישאר מחובר והמשך ליהנות עם סוללת טעינה מהירה של

העמידה לאורך זמן ותצוגה עשירה מבחינה ויזואלית. בנוסף,
תוכל לאחסן בקלות וליהנות מהמוזיקה, הסרטים והתמונות

האהובים עליך עם שפע של מקום אחסון.

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 היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה.

 שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
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Multi-Core [ 5] 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.

 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
.(HD) נדרש תוכן בחדות גבוהה HD להצגת תמונות 

 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.

 המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את הפונקציונליות המתוארת.
 המהירויות בפועל עשויות להשתנות. אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

 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 המוצר.

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.

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.

צג בחדות גבוההצג בחדות גבוהה
ראה את העולם הדיגיטלי שלך בדרך חדשה לגמרי. הודות לאיכות התמונה המעולה ולפירוט

בחדות גבוהה של 1 מיליון פיקסלים תוכל ליהנות מסרטים ומצילומים.

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.

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

a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2  802.11802.11
הישאר מחובר לאביזרי Wi-Fi ול- ®Bluetooth בעזרת טכנולוגיה אלחוטית.

רמקולים כפולים קדמייםרמקולים כפולים קדמיים
הגבר את עוצמת הקול להשמעת המוסיקה, הסרט או המשחק האהובים עליך. כאשר

השמע מכוון אליך, שום דבר אינו עומד בינך לבין הבידור שלך.

HP TrueVision HDHP TrueVision HD מצלמת מצלמת
נהל שיחות צ'אט בווידאו בבהירות מלאת חיים גם בתאורה עמומה והפוך כל שיחה לחוויית

פנים אל פנים, באופן שמעניק לך דרך טובה יותר לשמור על קשר.

מקלדת בגודל מלאמקלדת בגודל מלא
המקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מאפשרת לך לעבוד בכל מקום, עם עומק

לחיצה של 1.5 מ"מ לנוחות הקלדה ולפרודוקטיביות כוללת.

כונן כונן DVDDVD הניתן לכתיבה חוזרת הניתן לכתיבה חוזרת
צפה בתקליטורי DVD וכתוב בהם באמצעות הכונן האופטי המשולב.

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.

SDSD ומיקרו  ומיקרו SDSD קורא כרטיסי קורא כרטיסי
כל מה שעליך לעשות הוא להכניס כרטיס SD או מיקרו SD ולהגדיל את נפח האחסון של

המכשיר שברשותך לצפייה בסרטים, בתמונות ובקטעי מוסיקה נוספים. לחלופין, תוכל
לגשת בקלות לכל התוכן שאחסנת בכרטיס הקיים.

רמקולי סטריאו מכוונניםרמקולי סטריאו מכווננים
באמצעות בדיקות וכוונונים קפדניים, HP מכווננת אישית את תצורת שני הרמקולים בכל

מחשב נייד לקבלת איכות סטריאו יוצאת דופן.

בחר את הצבע שלךבחר את הצבע שלך
התאם אישית את המחשב שלך עם מבחר צבעים, וסגנון שמתאים לך.
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מפרט

אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP In-Ear 150HP In-Ear 150 אוזניות אוזניות
(אדום קיסרי)(אדום קיסרי)

2AP90AA

עכבר אלחוטי עכבר אלחוטי HP 200HP 200 (אדום (אדום
קיסרי)קיסרי)

2HU82AA

HP Pavilion AccentHP Pavilion Accent בגודל בגודל
39.6239.62 ס"מ ( ס"מ (15.615.6 אינץ') אינץ')

בשחור/כסףבשחור/כסף
4QF95AA

שירותים במסגרת האחריות*

איסוף והחזרה למשך שלוש שניםאיסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U1PS3E

 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 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 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. 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.

מרץ 2019
DOC-M

ביצועיםביצועים
מערכת הפעלהמערכת הפעלה

FreeDOS 2.0
מעבדמעבד

, Intel® Turbo Boost 3.9  עם טכנולוגיית GHz 2.1 , עד  GHz תדר בסיס של)  Intel® Core™ i3 8145U   מעבד
מטמון של 4  מגהבייט, 2 ליבות) 

משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i3  מדור שמיני 
ערכת שבביםערכת שבבים

SoC משולב עם Intel® 
זיכרוןזיכרון

( 4 GB  x 1)   4 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

DVD צורב
גרפיקהגרפיקה

 ;Intel® UHD Graphics 620 משולב: כרטיס גרפי
שמעשמע

רמקולים כפולים
תצוגהתצוגה

( 1,366 x 768) אחורית WLED עם ציפוי נגד בוהק בגודל 39.6 ס"מ ( "15.6 ) באלכסון עם תאורת HD SVA צג
חשמלחשמל

מתאם מתח AC של 45 וואט;
סוג סוללהסוג סוללה

;  41 Wh ,סוללת ליתיום יון, 3 תאים
תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-�50 ב-45 דקות 

סוללה וצריכת חשמלסוללה וצריכת חשמל
; עד 12 שעות ו-30 דקות

תומך בטעינה מהירה של סוללה: כ-�50 ב-45 דקות
חיי סוללה ייעודייםחיי סוללה ייעודיים

זמן סוללה משוער עד 12 שעות ו-30 דקות
הפעלת וידאו של חיי סוללה מרבייםהפעלת וידאו של חיי סוללה מרביים

עד 12 שעות

קישוריותקישוריות
ממשק רשתממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוטקישוריות אלחוט

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

יציאותיציאות
2 יציאות USB 3.1 מדור 1 (העברת נתונים בלבד); יציאת USB 2.0 ; יציאת HDMI 1.4b;  יציאת RJ-45; יציאת

אוזניות/מיקרופון  משולבת
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג SD במגוון תבניות

מצלמת אינטרנטמצלמת אינטרנט
מצלמת HP TrueVision HD עם מיקרופון דיגיטלי משולב

עיצובעיצוב
צבע מוצרצבע מוצר

כיסוי ובסיס בצבע זהב חיוור, מסגרת למקלדת בצבע אפר כסוף
הדפס מוברש אנכי

מידע נוסףמידע נוסף
מספר חלקמספר חלק

 P/N: 6PC47EA #ABT
UPC/EAN: 193808950155 קוד

משקלמשקל
1.77 ק"ג;

ארוז: 3.1 ק"ג
ממדיםממדים

x 24.6  x  37.6  2.25 ס"מ;
ארוז:  x 30.5  x  6.9  52 ס"מ

אחריותאחריות
אחריות מוגבלת לשנה על חלקים, עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של

המוצר עד 3 שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף, פנה אל משווק HP שלך.
לוח מקשיםלוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי
Multi-Touch לוח מגע עם תמיכה במחוות

ניהול אבטחהניהול אבטחה
Kensington MiniSaver™  תמיכה במנעול אבטחה
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