
Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion x360 Convertible 14-dh1005nv

Flexible and fierce. Do more in every imaginable way. 360° of power that
revolves around you.

Inspire the world with a reliable laptop that bends over backwards for you. Be free to create, share, and connect in more ways
with the new Pavilion x360 PC.

Do it all
Ζήστε τη ζωή σας χωρίς περιορισμούς, με έναν φορητό
υπολογιστή που ανταποκρίνεται σε κάθε σας ανάγκη.
Με έναν ισχυρό επεξεργαστή Intel® , η ταυτόχρονη
εκτέλεση πολλών εργασιών γίνεται εύκολα και
γρήγορα.

Make a statement
Stand out with a fresh new design that blends unique
patterns, tones, and finishes. A new hourglass shape
and 360-degree hinge lets you open your laptop fast
and easy to get into the perfect position to work, write,
watch and play.

See more. Hear it all.
Your photos and videos fill more of the screen with a 3-
sided micro-edge display. Experience rich authentic
sound with dual speakers and HP Audio Boost with
Audio by B&O.
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Χαρακτηριστικά

Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα με τη σιγουριά που παρέχει η οικεία, κι ακόμα
καλύτερη, αίσθηση των Windows.

Επεξεργαστής Intel® Core™ 10ης γενιάς
Απολαύστε ισχύ και δυναμική απόδοση και αυξήστε την παραγωγικότητά σας.
Απολαύστε καθηλωτική ψυχαγωγία και παιχνίδι, streaming και δημιουργία
περιεχομένου με ταχύτερη απόδοση.

Οθόνη αφής FHD IPS
Απολαμβάνετε πάντα το περιεχόμενό σας, με ευρεία γωνία προβολής 178° και
ολοζώντανη εικόνα. Με την τεχνολογία οθόνης αφής, μπορείτε να ελέγχετε τον
υπολογιστή σας απευθείας από την οθόνη.

Οθόνη Micro-Edge
Συμπιέζοντας μια μεγαλύτερη οθόνη σε μικρότερο πλαίσιο, αυτό το εξαιρετικά
λεπτό, σχεδόν αόρατο πλαίσιο φέρνει την επανάσταση στην εμφάνιση της
οθόνης σας, με ελκυστικά αποδοτική σχεδίαση.

HP Fast Charge
Όταν τα επίπεδα φόρτισης του φορητού υπολογιστή είναι χαμηλά, κανείς δεν
μπορεί να περιμένει ώρες για επαναφόρτιση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας
και φτάστε από το 0% στο 50% της φόρτισης σε περίπου 45 λεπτά.

Εξαιρετική ακρίβεια χρωμάτων
Με χώρο χρωμάτων 45% NTSC, αυτή η οθόνη HP προσφέρει ιδανική
αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια. Ιδανική για φωτογραφίες,
βίντεο και όλα τα έργα δημιουργίας σας.

Εμφανής εξαιρετική λεπτομέρεια
Με φωτεινότητα 250 nit, βλέπετε όμορφες λεπτομέρειες, εικόνες με βελτιωμένη
ποιότητα και ξεχωριστές χρωματικές αποχρώσεις – ακόμη και σε συνθήκες
έντονου φωτισμού.

Αποθήκευση σε SSD PCIe
Διαθέσιμος σε χωρητικότητες έως και 256 GB, ο χώρος αποθήκευσης flash PCIe
είναι έως 17 φορές ταχύτερος από έναν τυπικό σκληρό δίσκο φορητού
υπολογιστή 5.400 rpm.

Κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce® MX250
Βελτιώστε την εμπειρία πολυμέσων με τα ενσωματωμένα γραφικά υψηλής
απόδοσης και την αρχιτεκτονική NVIDIA® Pascal™. Επεξεργαστείτε φωτογραφίες
και βίντεο, παρακολουθήστε βίντεο και παίξτε παιχνίδια με την εντυπωσιακή
ποιότητα που εξασφαλίζετε μόνο με αποκλειστική κάρτα γραφικών.

USB-C™
Τροφοδοτήστε τη συσκευή σας ή συνδεθείτε με μια εξωτερική οθόνη από την
ίδια θύρα USB-C™ με ρυθμό μετάδοσης 5 Gb/s. Επιπλέον, είναι αντιστρεπτή για
να μην ανησυχείτε μήπως συνδέσετε το βύσμα ανάποδα.

Υποδοχή USB 3.1
Με την πιο δημοφιλή σύνδεση USB στον κόσμο, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα
σε οποιαδήποτε συσκευή USB έχετε και να απολαμβάνετε ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων δέκα φορές μεγαλύτερες από το USB 2.0.

Κάμερα HP Wide Vision HD
Χάρη στο οπτικό πεδίο ευρείας γωνίας 88 μοιρών, μπορείτε να συνομιλείτε
μέσω βίντεο με όλη την οικογένεια ή τους φίλους σας και να απολαμβάνετε
πεντακάθαρη εικόνα.

802.11 a/c (2x2) WLAN & Bluetooth® 5.0
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με συσκευές Wi-Fi και Bluetooth®, χάρη στην
ασύρματη τεχνολογία.

Αποθήκευση cloud στο Dropbox
Αποθηκεύστε και συγχρονίστε το περιεχόμενό σας online με το Dropbox.
Εξασφαλίστε 25 GB χώρου αποθήκευσης για έναν χρόνο για να έχετε πρόσβαση,
να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τα αρχεία
σας από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο Internet.

Sleek design
Easily take this thin and light PC from room to room or on the road. When your PC
goes wherever you go, staying productive and entertained has never been easier.

360° geared hinge
Innovatively engineered to rotate 360º so that you can use your device in four
positions. Work in laptop position, watch in reverse position, play in tent position,
and go in tablet position.

A truly powerful audio experience
With HP Audio Boost and audio custom-tuned in collaboration with the experts at
B&O, experience rich, authentic audio. Let the sound move you.

HP Jumpstart
When you boot up your PC for the first time, get a personal walkthrough during
the setup and get an informative overview of your PC’s features.

HP 3D DriveGuard
Your PC's data stays safe from accidental bumps and bruises with HP 3D
DriveGuard. It senses motion and locks your spinning hard drive, so a single bump
won’t delete your entire digital life.

Choose your color
Personalize your PC with your choice of color, for style that matches yours.

Laptop hinge test
Our laptop hinges are tested with up to 25,000 openings and closings - that’s an
average of seventeen times a day, every day, for four years of worry-free
quality.

Measurable Quality
Life can be unpredictable, but your HP laptop shouldn’t be. Backed by over 200
individual tests, our laptops go through it all to deliver durability you can trust
and reliability you can count on.
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Προδιαγραφές

απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-10510U (βασική συχνότητα 1,8 GHz, έως 4,9 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo
Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 10ης γενιάς 
Chipset
Ενσωματωμένο Intel® SoC
Μνήµη
8 GB DDR4-2.666 SDRAM (1 x 8 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2666 MT/s.
Αποθήκευση
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου
Dropbox
Γραφικά
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® MX250 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB) ;
Ήχος
Audio by B&O, dual speakers, HP Audio Boost 1.0
Οθόνη
Οθόνη FHD IPS micro-edge 35,6 cm (14") με WLED-τζάμι οπισθοφωτισμού πολλαπλής αφής από
άκρο σε άκρο (1920 x 1080)
Display Color Gamut
NTSC 45%
Brightness(typical)
250 nits
Ισχύς
Τροφοδοτικό AC 65 W;
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 41 Wh;
210 g;
Μπαταρία και τροφοδοσία
Έως 13 ώρες και 15 λεπτά ;
Supports battery fast charge: approximately 50% in 45 minutes
Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 8 ώρες και 45 λεπτά

Συνδεσιμότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Realtek Wi-Fi 5 (2x2) και Bluetooth® 5 
συμβατότητα με το Miracast
Θύρες
1 USB 3.1 1ης γενιάς Type-C™ (μεταφορά δεδομένων μόνο, ρυθμός μετάδοσης 5 Gb/s); 2 USB 3.1
1ης γενιάς Type-A (μεταφορά δεδομένων μόνο); 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4; 1 σύνθετη υποδοχή
ακουστικών/μικροφώνου
1 multi-format SD media card reader
Webcam
Κάμερα HP Wide Vision HD με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Κάλυμμα σε φυσικό ασημί, βάση και πλαίσιο πληκτρολογίου σε σταχτί ασημί
Μοτίβο με κάθετες πινελιές

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες και υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός προϊόντος
P/N: 8EZ61EA #AB7
UPC/EAN code: 194441361537
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®; Εγγραφή EPEAT® Silver
Βάρος
Starting at 1.58 kg;
Συσκευασμένο: 2.1 kg
Σημείωση βάρους (μετρική): Weight varies by configuration
διαστάσεις
32.4 x 22.29 x 2.05 cm;
Συσκευασμένο: 30.5 x 52 x 6.9 cm
Σημείωση διάστασης (μετρική): Dimensions vary by configuration
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής
και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3
έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Πληκτρολόγιο
Πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους, σε σταχτί γκρι
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής; Υποστήριξη touchpad ακριβείας
Διαχείριση ασφάλειας
Kensington Nano Security Slot™
Αισθητήρες
Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, eCompass
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Συνιστώμενα αξεσουάρ
* Δεν περιλαμβάνεται.

Σακίδιο HP Active 39,62
cm (15,6") (Ναυτικό μπλε/
Κίτρινο)
1LU24AA

Ασύρματο ποντίκι HP 250
3FV67AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο
HP Pavilion 600, μαύρο
4CE98AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για 3
έτη
U4819E

Βασικά σημεία πώλησης Υποσημειώσεις

 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή όλες οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης και ονοματοθεσίας, καθώς και οι
εμπορικές ονομασίες των προϊόντων της Intel δεν αποτελούν κριτήριο υψηλότερης απόδοσης.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων χαρακτηριστικών

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον
παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η

απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του hardware και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής
απόδοσης. Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K. Ο χρόνος και η απόκριση φόρτωσης του συστήματος εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του προϊόντος.
 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
 Επαναφορτίζει την μπαταρία έως και 50% μέσα σε 45 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (μέσω της εντολής τερματισμού λειτουργίας). Συνιστάται για χρήση με τον προσαρμογέα HP που παρέχεται με τον φορητό

υπολογιστή. Δεν συνιστάται για χρήση με φορτιστή μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας. Μόλις η φόρτιση φτάσει στο 50%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά
+/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος. Διατίθεται σε επιλεγμένα προϊόντα HP. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://store.hp.com.
 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP, με το λογισμικό αξιολόγησης CrystalDiskMark. Η απόδοση είναι διαδοχικά ταχύτερη (μόνο για ανάγνωση) συγκριτικά με τις παραδοσιακές μονάδες σκληρού δίσκου 5.400 rpm
 Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN είναι προσωρινές και δεν έχουν

οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN. Η ονομασία Bluetooth® είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας.

 25 GB δωρεάν online αποθήκευση για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com.
Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.

 Colors may vary by region.
 HP Total Test Process testing is not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the HP Total Test Process test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage

Protection Care Pack.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

 25 GB δωρεάν online αποθήκευση για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com.
Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
 Επαναφορτίζει την μπαταρία έως και 50% μέσα σε 45 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (μέσω της εντολής τερματισμού λειτουργίας). Συνιστάται για χρήση με τον προσαρμογέα HP που παρέχεται με τον φορητό

υπολογιστή. Δεν συνιστάται για χρήση με φορτιστή μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας. Μόλις η φόρτιση φτάσει στο 50%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά
+/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος. Διατίθεται σε επιλεγμένα προϊόντα HP. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://store.hp.com.
Λείπει ο επεξεργαστής
Λείπει ο επεξεργαστής

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος. Microsoft, Windows, and the Windows Logo are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by Hewlett-Packard Company under license.
Intel and Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government. All other trademarks are the property of their respective owners. Δεν είναι
διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την
πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα
υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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