
Specifikace

HP Spectre x360 Convertible 15-df0009nc

Neuvěřitelný výkon umožňující tvořit bez omezení

Náš dosud nejvýkonnější počítač Spectre se pyšní perfektním zpracováním a bezkonkurenčním výkonem, výdrží a
rychlostí, které vám zajistí nekonečné možnosti kreativity. Upravujte videa 4K, vytvářejte komplexní digitální soubory a
staňte se tak mistrem svého řemesla. Díky úchvatnému legendárnímu designu a špičkovému až šestijádrovému
procesoru můžete vstoupit do světa nových možností.

Náš dosud nejvýkonnější počítač Spectre
Získejte potřebný výkon a rychlost díky procesoru
Intel® Core™ i7 8. generace, až 15hodinové výdrži
baterie  a grafice až NVIDIA GeForce MX150 nebo
NVIDIA GeForce GTX 1050Ti s designem MaxQ .
Zvyšte výkon počítače Spectre na novou úroveň
pomocí správy nastavení teplot a možnosti výběru
chladicího nebo výkonného režimu podle potřeby.

Podmanivá kreativita
Upravujte fotky s úžasnou přesností. Kreslete i ty
nejjemnější detaily. Vdechněte svým výtvorům život
díky volitelnému peru HP Tilt Pen, 39,6cm (15,6")
displeji s rozlišením až 4K  a 8 milionům pixelů.

Zabezpečení na nové úrovni
Vydejte se bez problémů do světa díky posíleným
bezpečnostním prvkům, které chrání vaše soukromí.
Od integrované infračervené kamery přes čtečku
otisků prstů a vypínač kamery pro ochranu soukromí
umožňující zabezpečenou interakci s počítačem až po
volitelný integrovaný filtr ochrany soukromí. Pracujte
bez starostí s vědomím, že vaše informace jsou
maximálně zabezpečené.

 Životnost baterie se systémem Windows 10/MM14 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení
spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
 Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K. K dispozici pouze u vybraných modelů.
 NVIDIA, GeForce, Surround a logo NVIDIA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. MAXQ® je registrovaná ochranná známka společnosti Maxim

Integrated Products, Inc. NVIDIA® Max-Q Design může pomoci snížit zahřívání a hlučnost systému v tenkých počítačích. Velikost provedení a tloušťka počítače se může lišit. Celková grafická kvalita může být nižší ve
srovnání s alternativním grafickým řešením, které nepoužívá technologii Max-Q.
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Funkce

 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a
taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje
obsah ve vysokém rozlišení (4K). Rychlost načítání systému a odezvy závisí na konfiguraci produktu.

Procesor Intel® Core™ 8. generace
Zvyšte výkon s rychlou odezvou systému a svižným načítáním dat pro
perfektní práci s počítačem. S podporou strhujícího rozlišení až 4K můžete
streamovat prémiový obsah, nebo dokonce vytvářet svůj vlastní.

Pokročilá správa teplot
Nejnovější technologie v odvětví správy teplot přinášejí optimalizovaný
tepelný design a infračervený snímač, díky kterým bude notebook chladný na
dotyk a zachová se vysoká kvalita zvuku.

Sklo Corning® Gorilla® Glass NBT™
Sklo Corning® Gorilla® NBT™ odolné vůči poškrábání vydrží každodenní
necitlivé zacházení, kterým dotyková obrazovka musí čelit. Pomozte
minimalizovat neúmyslné poškození díky silnější a odolnější ochraně ve
srovnání s většinou ostatních displejů.

HP Command Center
S tímto jednoduchým nástrojem budete mít celkový přehled a budete tak
moci optimalizovat a přizpůsobit výkon, rychlost ventilátoru, hluk a externí
teplotu podle svých představ.

Přepínač kamery HP Privacy
Zajistěte si soukromí a zabezpečení pomocí fyzického přepínače, který vypne
kameru počítače při nečinnosti. Dejte sbohem šeredné pásce na zakrytí
kamery.

Jako při psaní perem na papír
Zapisujte a kreslete přirozeně díky plynulým a přesnějším tahům. Technologie
potlačení dlaně zabraňuje neúmyslnému psaní a disponuje sníženou
prodlevou při psaní.

Design v podobě opracovaného hliníku
Toto perfektně zpracované zařízení, za jehož vznikem stojí přesná práce CNC
strojů, je vyráběno z jednoho kusu a oslní vás jak uměleckým designem, tak
vysokou odolností.

Elegantní zpracování
Rafinovaný konvertibilní design, který vás ohromí precizním vzhledem zadní
části a výraznými hranami po stranách, změní váš pohled na technologie.

Nový úchvatný design
Precizní obráběný kovový design přispívá k úchvatnému vzhledu. Krásný
ostrý design s jasnými hranami a malými rozměry je doslova nabitý funkcemi.

Displej s minimálními okraji
Vtisknutím větší obrazovky do menšího rámečku se nám podařilo vytvořit
revoluční, ultra tenký, prakticky bezrámečkový design s perfektním displejem
a nádherným vzhledem.

Podsvícená klávesnice od okraje k okraji
Můžete pracovat nebo se bavit i ve slabě osvětlených místnostech či během
nočních letů. S podsvícenou klávesnicí v plné velikosti sahající od okraje k
okraji můžete pohodlně psát v různých prostředích.
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Specifikace

Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Pero HP Tilt
2MY21AA

Batoh HP ENVY Urban
39,62 cm (15,6")
3KJ72AA

Nabíjecí myš HP Spectre
700 (Turbo Silver)
3NZ71AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UM933E

 25 GB volného online úložiště po dobu 1 roku od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).
 Bezplatná 12 měsíční zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 12 měsíční bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.)
 Odhadovaná životnost baterie se systémem Windows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a

nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
 Dobije baterii na kapacitu až 50 % za 30 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučeno pro použití s adaptérem HP dodávaným s notebookem, nedoporučuje se pro nabíječku baterií s menší kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 50 % své kapacity, rychlost nabíjení se

vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných modelů HP Spectre 2 v 1 a počítačů HP x2. Úplný seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikacemi a konfiguraci hardwaru a

softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 NVIDIA® Max-Q Design může pomoci snížit zahřívání a hlučnost systému v počítačích s tenčím tvarovým faktorem. Velikost provedení a tloušťka počítače se může lišit. Celková grafická kvalita může být nižší ve srovnání s alternativním grafickým řešením, které technologii Max-Q nepoužívá.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a
službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows.
Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy
dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Výkon
Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-8750H (základní frekvence 2,2 GHz, max. 4,1 GHz s technologií Intel® Turbo
Boost, 9 MB mezipaměti, 6 jader) 
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7 8. generace 
Čipová sada
Intel® HM370
Paměť
16GB paměť SDRAM DDR4-2666 (integrovaná)
Přenosové rychlosti až do 2666 MT/s.
Ukládání informací
Disková jednotka SSD 1 TB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox
Grafická karta 
Samostatná: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB vyhrazené paměti GDDR5); 
Zvuk
Bang & Olufsen; čtyři reproduktory; HP Audio Boost 2.0
Monitor
39,6cm (15,6") displej IPS s rozlišením 4K (3 840 x 2 160), tenkým rámečkem, podsvícením
WLED a vícedotykovou technologií bezokrajového skleněného panelu Corning® Gorilla® NBT™
Napájení
Napájecí adaptér 135 W (AC);
Typ baterie
6článková Li-ion (84 Wh);
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 50 % za 30 minut 
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 17 hodin a 30 minut
Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 15 hodin a 15 minut

Možnosti připojení
Možnosti bezdrátového připojení
Bezdrátový kombinovaný adaptér Intel® AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 5
(rychlost Gigabit Wi-Fi®)
Podpora MU-MIMO; Kompatibilní s Miracast
Porty
1 čtečka mediálních karet microSD
Web kamera
FHD IR kamera HP Wide Vision s integrovanou dvojicí digitálních mikrofonů

Design
Barva produktu
Tmavá popelavě stříbrná
Hliníkový kryt a rám klávesnice

Software
Aplikace HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP Connection Optimizer; HP
JumpStart
Software
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 

Další informace
Číslo dílu
P/N: 5GX75EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 193424550821
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
2.18 kg;
Rozměry
36,1 x 25 x 1,93 cm;
Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly a odeslání do servisu; Záruku na produkt můžete rozšířit až
na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Pouzdro; Stylus
Klávesnice
Podsvícená ostrůvková klávesnice v plné velikosti s numerickou klávesnicí
HP Imagepad s podporou více dotykových gest
Funkce
Plug and Play
Správa zabezpečení
Čtečka otisků prstů; Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)
Snímače
Akcelerometr; Gyroskop; eKompas
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