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מפרטים מפורטים
אח סון פנימי
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 512 GB
אחריות
אחריות מו גבלת למשך שנה ) (1/1/0כולל אחריות לשנה עבור חלקים ועבו דה .לא כולל תיקון באתר הלקוח.
התנאים והה גבלות משתנים בהתאם למ דינה/אזור .בכפוף למ גבלות ולחרי גות מ סוימות.

אישור Energy Star
מאושר ENERGY STAR® 5.0
אישורי Ecolabel
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל דירוג EPEAT® Gold
אלחוט

 (2x2) Intel® Wi-Fi 6 AX201ו Bluetooth® 5-משולב )תמיכה במהירות העברה של (Gigabit
אנטנה אלחוטית

2x2
אפשרויות שפת המוצר

ABT#
בהירות

250 nits
בהירות התצוגה

250
גובה האריזה ,אינץ' )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
12
גובה האריזה ,אינץ' )הגו דל השכיח ביותר(
12
גובה האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
30.5
גובה האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל השכיח ביותר(
30.5
גו דל המקל דת
גו דל מלא

גו דל הצג )באלכסון ,בשיטה האימפריאלית(
14
גו דל זיכרון

8
גו דל תצוגה )באלכסון(
 35.6ס"מ )"(14
גו דל תצוגה )באלכסון ,בשיטה המטרית(
35.6
גיליון נתונים photo 1
AHID/0de10088704794372101f1dadf8d32a401146e93
גיליון נתונים photo 2
AHID/0bebac715765fed91a96011c397eeeef6e7b56e1
גיליון נתונים photo 3

AHID/9ccf7ffa1baf10297feeaf02f16beb37ec742d3a
גיליון נתונים photo 4
AHID/b48b607a1de3fa751af99bf9bdfbfd24cf1883d3
גרסת Bluetooth
Bluetooth® 5.0
גרפיקה
משולב
דגם אלחוטי

Wi-Fi 6 AX201
דגם מעב ד

1135G7
הו דעה ב דבר זכויות יוצרים
 © Copyright 2022 HP Development Company, L.P.המי דע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הו דעה מראש.
האחריות היחי דה המו ג דרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות
למוצרים ושירותים מ סו ג זה .אין לפרש דבר מתוך ה דברים המובאים כאן כאחריות נו ספת HP .לא תהיה
אחראית לש גיאות טכניות ,לש גיאות עריכה או להשמטות במ סמך זה.
הליכי מעב ד

8
הערה ב דבר מערכת ההפעלה
ההתקן כולל את  Windows 10וש דרו ג  Windows 11ללא תשלום או  .Windows 11תזמון הש דרו ג עשוי
להשתנות בהתאם להתקן .המאפיינים וזמינות היישומים עשויים להשתנות בהתאם למ דינה/אזור .למאפיינים
מסוימים נדרשת חומרה ספציפית )ראה מפרטי .(Windows 11

הערה ב דבר משקל )בשיטה המטרית(
המשקל משתנה בהתאם לתצורה
הערה בנוגע לאלחוט

תמיכה ב ;MU-MIMO-תואם ®Miracast
הערה בנוגע לזיכרון
קצבי העברה של ע ד  3200מיליון העברות לשנייה.

הערה בנוגע לממ דים )רוחב  xעומק  xגובה(
הממ דים משתנים בהתאם לתצורה
הערת שוליים ב דבר זמן הטעינה מח דש של ה סוללה ,מ ספר

][5
הערת שוליים ב דבר חיי ה סוללה ,מ ספר

][3
הערת שוליים ב דבר טכנולוגיות אלחוט ,מ ספר

][11,12,13,16
הערת שוליים ב דבר יח ס מ סך לגוף )ללא רמקולים( ,מ ספר

][18
הערת שוליים ב דבר יציאות קלט/פלט חיצוניות ,מ ספר

][19
הערת שוליים ב דבר מערכת ההפעלה ,מ ספר

][38
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [1שטח אח סון של  25ג'י גהבייט ב Dropbox-בחינם למשך  12חו דשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים
ותנאי שימוש מלאים ,כולל מ דיניות ביטולים ,בקר באתר  Dropboxבכתובת
 .https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotionשירות אינטרנט דרוש ואינו כלול.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [10חיי ה סוללה נב דקו על-י די  HPבאמצעות הפעלה רצופה של וי דאו  ,FHDברזולוציה של  1,080פיק סלים
) ,(1,080 x 1,920בהירות של  ,150 nitsעוצמת השמע של המערכת מכוונת לרמה של  ,17%עוצמת השמע
של הנ גן מכוונת לרמה של  ,100%הפעלה במ סך מלא מאח סון מקומי ,אוזניות מחוברות ,אלחוט מופעל אך
לא מחובר .חיי ה סוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתצורה ,והקיבולת המרבית תפחת באופן טבעי
עם הזמן והשימוש.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] Wi-Fi® [11התומך במהירויות  Gigabitניתן להש גה בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו

הנתב .נ דרש נתב אלחוטי ,שנמכר בנפר ד ,התומך בערוצי  160מ גה-הר ץ.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [12דרושים נקו דת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפר ד .הזמינות של נקו דות ה גישה
האלחוטיות הציבוריות מו גבלת.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [13נ דרשים נקו דת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפר ד .הזמינות של נקו דות ה גישה
האלחוטיות הציבוריות מו גבלת Wi-Fi 6 (802.11ax) .הוא בעל תאימות לאחור עם מפרטי  802.11קו דמים.
המפרטים עבור  Wi-Fi 6הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה,
ה דבר עלול להשפיע על יכולתו של המחשב הניי ד לקיים תקשורת עם התקני  Wi-Fi 6אחרים .זמין רק
במ דינות/אזורים שבהם  802.11axנתמך.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] (802.11 ax) Wi-Fi 6 [16לא נתמך באוקראינה ,רו סיה ואינ דונזיה שבהן ה ג דרות  Wi-Fiיהיו ממוטבות ל דרישות
התקינה המקומית ).(8 02.11 ac
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני

] [17כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של ;HP
הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [18האחוזים של אזורי הצפייה הפעיל והלא פעיל יח סית לאזור הצפייה הפעיל והשוליים .נמ ד ד כשהמכ סה
מאונך לשולחן העבו דה.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [19לקבלת התוצאות הטובות ביותר עם  ,HP Sleep and Chargeהשתמש בכבל או במתאם לכבל בתקן
פרוטוקול ,לטעינה באמצעות  USBעם התקן חיצוני.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [2מנוי חינם ל 30-יום לשירות  McAfee LiveSafeכלול .נ דרשת גישה לאינטרנט ,אך היא אינה כלולה .לאחר
פקיעתה של תקופה זו יי דרש מנוי.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [21שעות ואט ) (Whבפועל של ה סוללה משתנות לעומת הקיבולת המתוכננת .קיבולת ה סוללה יור דת
באופן טבעי בשל חיי מדף ,זמן ,שימוש ,סביבה ,טמפרטורה ,תצורת המערכת ,האפליקציות שנטענו,
המאפיינים ,ה ג דרות ניהול צריכת החשמל ו גורמים אחרים.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [22חוזר ל LastPass-ב סי סי לאחר  30יום.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [23שעות ואט ) (Whבפועל של ה סוללה משתנות לעומת הקיבולת המתוכננת .קיבולת ה סוללה יור דת
באופן טבעי בשל חיי מדף ,זמן ,שימוש ,סביבה ,טמפרטורה ,תצורת המערכת ,האפליקציות שנטענו,
המאפיינים ,ה ג דרות ניהול צריכת החשמל ו גורמים אחרים.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני

] [24יש להפעיל תוך  180ימים ממועד ההפעלה של .Windows
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [27מבו ס ס על רישום ® U.S. EPEATבהתאם לתקן ® .IEEE 1680.1-2018 EPEATמצב ® EPEATעשוי להשתנות
בהתאם למדינה/אזור .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.epeat.net
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני

] [3משך חיי הסוללה לפי  MobileMark 18ב Windows-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר,
התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט וה ג דרות הניהול של צריכת
החשמל .הקיבולת המרבית של ה סוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 https://bapco.com/products/mobilemark-2018/לקבלת פרטים נו ספים.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [31כיפות המקשים במקל דת מכילה פל סטיק ממוחזר אחרי שימוש .אחוז החומר הממוחזר אחרי השימוש
שנכלל בכל רכיב משתנה בהתאם למוצר.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [38לא כל המאפיינים זמינים בכל המה דורות או בכל ה גר סאות של  .Windowsייתכן שלמערכות מ סוימות
יי דרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקנים או תוכנות משו דר גים ו/או שנרכשו בנפר ד ,או ע דכון ל ,BIOS-כ די לנצל
את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .מערכת ההפעלה  Windowsמתע דכנת באופן אוטומטי ,ומאפיין זה
מופעל תמי ד .נ דרשים אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון  .Microsoftייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי
האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת http://www.windows.com
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [39אחוז הפל סטיק שמקורו בים הנכלל בכל רכיב משתנה בהתאם למוצר.

הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [40המחשבים הניי דים מיוצרים מחומר אלומיניום ממוחזר בכי סוי המוצר .אחוז האלומיניום הממוחזר משתנה
בהתאם למוצר.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [5טוען את ה סוללה שלך לקיבולת של ע ד  50%בתוך  45דקות כאשר המערכת כבויה )באמצעות הפקו דה
"כיבוי"( .מומל ץ לשימוש עם המתאם של  HPשמ גיע עם המחשב הניי ד ,לא מומל ץ עם מטען ל סוללות בעלות
קיבולת קטנה יותר .לאחר שהטעינה ת גיע לקיבולת של  ,50%מהירות הטעינה תחזור למהירות ר גילה .זמן
הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של  + /- 10%עקב סטייה מותרת של המערכת .זמין במוצרים נבחרים של .HP
בקר בכתובת  http://store.hp.comלקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] Multi-Core [6מיוע ד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מ סוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו
בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולו גיה זו .הביצועים ות דירות השעון משתנים בהתאם לעומ סי העבו דה של
האפליקציות ובהתאם לתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור ,המיתוג ו/או מתן השמות של Intel
אינם מ ד ד לביצועים גבוהים יותר.
הערת שוליים ב דבר מפרט טכני
] [7ביצועי  Intel® Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .בקר
באתר  /http://www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מי דע נו סף.
הערת שוליים ב דבר מפרטים עם השפעה בת-קיימא

][39,40,41
הערת שוליים ב דבר נקו דת תמיכה במאפיין ,מ ספר

][17
הערת שוליים ב דבר סוג ה סוללה ,מ ספר

][23
הערת שוליים ב דבר שירות הענן ,מ ספר

][1
הערת שוליים ב דבר שם המעב ד ,מ ספר

][6,7
הערת שוליים ב דבר תוכנה ,מ ספר

][2
הערת שוליים ב דבר תוכנות מותקנות מראש ,מ ספר

][22
הערת שוליים ב דבר תצוגה ,מ ספר

][17
התקן הצבעה

לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות  ;Multi-Touchתמיכה בPrecision Touchpad-
התקני קלט
מצב מ ד-תאוצה; מצפן אלקטרוני; גירו סקופ
זיכרון

זיכרון  DDR4-3200 MHz RAMשל  8ג'יגהבייט ) 2 x 4ג'יגהבייט(
זיכרון ECC
non-ECC
זיכרון ואח סון

GB memory; 512 GB SSD storage 8
זמן טעינת ה סוללה
תומך בטעינה מהירה של סוללה :כ 50%-ב 45-דקות
חיי ה סוללה
מחזור חיים ארוך
חיי ה סוללה
ע ד  8שעות
חיי סוללה במהלך הפעלת וי דאו
ע ד  11שעות
חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה microSD
טכנולוגיית לוח תצוגה

IPS
טכנולוגיית ת דר מעב ד

טכנולוגיית Intel® Turbo Boost
יחי דת מי דה לגו דל זיכרון
ג'י גהבייט

יחי דת מי דה לגו דל תצוגה )באלכסון(
"
יחי דת מי דה למהירות זיכרון
מ גה-הר ץ

יחי דת מי דה לקיבולת האחסון 01
ג'י גהבייט
יחי דת מי דה לקיבולת סוללה

Wh
יחי דת מי דה לת דר מרבי של מעב ד
ג'י גה-הר ץ

יחי דת מי דה של אריזה )בשיטה המטרית(
ס"מ
יחי דת מי דה של בהירות תצוגה

nits
יחי דת מי דה של גו דל הצג )באלכסון ,בשיטה המטרית(
ס"מ
יחי דת מי דה של האריזה )אינץ'(
ב-
יחס מסך לגוף )ללא רמקולים(
87.95%
ייצור מעב דים
דור אח ד עשר

יישומי HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub
יציאות

יציאת ® SuperSpeed USB Type-Cבקצב איתות ) 10Gbpsאספקת מתח דרך HP Sleep,DisplayPort™ 1.4 ,USB
 and Charge); 2יציאות  SuperSpeed USB Type-Aבקצב איתות של  ;5Gbpsיציאת  ;HDMI 2.0יציאת  ACעם Smart
 ;Pinיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
כונן אופטי
כונן אופטי אינו כלול

כרטיס גרפי )משולב(
כרטיס גרפי Intel® Iris® Xᵉ
כתב ויתור משפטי
לא כל המאפיינים זמינים בכל המה דורות או בכל ה גר סאות של  .Windowsייתכן שלמערכות מ סוימות יי דרשו
רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ,תוכנות או ע דכון ל BIOS-משו דר גים ו/או שנרכשו בנפר ד ,כ די לנצל את
הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows .מתע דכן ומופעל באופן אוטומטי .נ דרש אינטרנט מהיר
וחשבון  .Microsoftייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ו דרישות נו ספות עבור
עדכונים .בקר בכתובת .http://www.windows.com

לוגו טכנולוגיהprint 3 ,
Publication logos/EPEAT_Gold.jpg
לוגו טכנולוגיהprint 4 ,
Publication logos/energy_star_logo.jpg
לוגו טכנולוגיהprint 6 ,
Publication logos/mcafee_logo_with_tag_new.jpg
ליבות מעב ד

4
מאפייני שמע

שמע מבית  ;B&Oשני רמקולים; HP Audio Boost

מהירויות העברה ברשת אלחוטית
תמיכה בקצב נתונים של Gigabit
מהירות הזיכרון

3200
מותג המעב ד

®Intel
מותג מצלמה

HP Wide Vision
מטמון מעב ד

 8מגהבייט L3
מי דות האריזה )רוחב  xעומק  xגובה(
 30.5 x 48.3 x 6.9ס"מ
מי דע נוסף על HP
http://www.hp.com
מי דע סימנים מ סחריים
 XMM,Iris ,Pentium,Celeron,Optane ,Core ,Intelו Thunderbolt-הם סימנים מ סחריים או סימנים מ סחריים
רשומים של  Intel Corporationאו של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחריםAthlon,Ryzen,AMD .
ו Radeon-הם סימנים מסחריים של  Bluetooth.Advanced Micro Devices, incהוא סימן מסחרי השייך לבעליו,
ונמצא בשימוש על-י די  HP inc.במ ס גרת רישיון NVIDIA .ו GeForce-הם סימנים מ סחריים ו/או סימנים מ סחריים
רשומים של  NVIDIA Corporationבארה"ב ובמ דינות/אזורים אחרים USB Type-C® .ו  USB-C®-הם סימנים
מ סחריים של ™ USB Implementers Forum. DisplayPortוה סמל של ™ DisplayPortהם סימנים מ סחריים
בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים McAfee .ו-
 McAfee LiveSafeהם סימנים מ סחריים או סימנים מ סחריים רשומים של  McAfee LLCבארצות הברית ובמ דינות
אחרות Energy Star .הוא סימן מ סחרי רשום של ה סוכנות לשמירה על איכות ה סביבה ) (EPAבארה"ב .כל
שאר ה סימנים המ סחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
מיקרופון של מצלמה
מערך מיקרופונים די גיטליים מרובע משולב
מכלול צבעים

NTSC 45%
ממ דים מינימליים )רוחב  xעומק  xגובה(
 1.99 x 20.9 x 32.2ס"מ
ממשק האחסון 01
®PCIe
מ סגרת הצג

micro-edge
מ סך מגע
כן

מספר UPC
196068712235
מ ספר הערת שוליים בנוגע להפעלת סרטון וי דאו על חיי סוללה

][10
מספר הערת שוליים של Ecolabels
][27
מ ספר חריצי הזיכרון הנגישים למשתמש

0
מ ספר חריצי זיכרון

2
מ ספר תאי סוללה

3
מעב ד

מעבד ) Intel® Core™ i5-1135G7עד  4.2ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון  L3של 8
מגהבייט 4 ,ליבות(
מערכת הפעלה

Windows 10 Home

מפרט שם ארוך של המוצר

 FHD, SSDג'יגהבייט RAM,512ג'יגהבייט ,Core™ i5 Intel®, Windows 10 Home ,8מסך מגעHP Pavilion,14" ,
x360 Convertible 14-dy0003nj
מפרט שם קצר של המוצר

HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0003nj
מפרטים עם השפעה בת-קיימא
מכיל פל סטיק ממוחזר שמקורו באוקיינו ס; כיפות מקשים שמיוצרות מפל סטיק ממוחזר אחרי שימוש; מכיל
מתכת ממוחזרת
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP Wide Vision 720p HDעם מערך מיקרופונים די גיטליים כפול משולב

מק דם צורה של האחסון 01
M.2
מקל דת
מקל דת ב גו דל מלא עם תאורה אחורית בצבע כ סף טבעי
מקל דת עם תאורה אחורית
תאורה אחורית
משפחת מעב דים

Core™ i5
משפחת מעב דים
מעב ד  Intel® Core™ i5דור אח ד עשר
משקל
 1.82ק" ג
משקל האריזה
 2.18ק" ג
משקל ה סוללה
 175ג'
ניהול אבטחה
תמיכה במו דול  TPM) Trusted Platformקושחה(
סוג אח סון

SSD
סוג האחסון 01
SSD
סוג זיכרון

DDR4
סוג מו דול זיכרון

DIMM
סוג מ סך המגע של הצג
מ סך מ גע
סוג סוללה
ליתיום יון פולימר
סוג סוללה
סוללת פולימר ליתיום-יון 3 ,תאים43 Wh,
סוג ספק המתח
מתאם מתח  Smart ACשל  45ואט
ספק רשת אלחוטית

®Intel
עומק האריזה ,אינץ' )הגו דל השכיח ביותר(
19.01
עומק האריזה ,בשיטה האימפריאלית )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
17.67
עומק האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
44.9

עומק האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל השכיח ביותר(
48.3
עיצוב המוצר
ב סי ס וכי סוי ב גימור דו גמת צבע ,מ ס גרת מקל דת מאלומיניום בציפוי אנו די
עיצוב הצג
זכוכית מקצה לקצה
ערכת שבבים

® Intelמשולב עם SoC
פ ס רחב ניי ד

Intel® 5G Solution 5000
פרוטוקול ממשק האחסון 01
™NVMe
פריסת זיכרון )חריצים וגו דל(
 2 x 4ג'י גהבייט
צבע
גוון כ סף טבעי
צבע המקל דת
גוון כ סף טבעי
צבע מוצר
כי סוי וב סי ס בצבע כ סף טבעי ,מ ס גרת אלומיניום למקל דת בצבע כ סף טבעי
צילום  5בגיליון נתונים
Publication logos/HP_Care_Pack_RGB_blue_NT.jpg
קו ד UNSPSC
43211503
קורא טביעות אצבע
קורא טביעות אצבע

קיבולת האחסון 01
512
קיבולת ה סוללה

43
רוחב האריזה ,אינץ' )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
2.71
רוחב האריזה ,אינץ' )הגו דל השכיח ביותר(
2.71
רוחב האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל הקטן ביותר האפשרי(
6.9
רוחב האריזה ,בשיטה המטרית )הגו דל השכיח ביותר(
6.9
רזולוציית מצלמה )אנכית(
720p
רזולוציית מצלמה סטנ דרטית

HD
רזולוציית תצוגה )פיקסלים(
x 1080 1920
רשת אלחוטית כ סטנ דרט

Wi-Fi 6
שירות ענן
אח סון של  25ג'י גהבייט ב Dropbox-למשך  12חו דשים
שירות תמיכה כלול
שירות של  HPבאתר הלקוח תוך  3ימים למשך שנה למחשבים ניי דים .לתנאים וה גבלות ,בקר בכתובת

?https://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/details/
serviceProductNumber=UM981E&selectedCountry=IL&lang=iw_IL

שם המותג של המוצר

HP
שם קו ד

Slinky_21C1
ת דר מרבי של מעב ד

4.2
תוכנה – מ ספר הערת שוליים ב דבר ייצור ומימון

][24
תוכנה – פרו דוקטיביות ופיננ סים
גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft 365
תוכנה כלולה

™McAfee LiveSafe
תוכנה מותקנת מראש

) ExpressVPNגרסת ניסיון ל 30-יום ללא תשלום(; ) LastPass Premiumגרסת ניסיון ל 30-יום ללא תשלום(
תמונה של כתב ויתור משפטי
תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל
תצוגה

צג  FHD IPS micro-edgeבגודל  35.6ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון ,עם תמיכה ב ,Multi-Touch-זכוכית מקצה לקצה,
(1,920 x 1,080) 45% NTSC,nits 250
תצוגה
צ ג מ גע  FHDב גו דל  35.6ס"מ ) 14אינ ץ'( באלכ סון
תקן הרזולוציה של הצג

FHD
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