HP trình làng laptop hoạt động đa chế độ
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HP ngày 21/3 chính thức giới thiệu 2 dòng laptop mới của hãng, là máy tính đa chế độ HP
Spectre x360 13 và dòng laptop thế hệ mới HP Elitebook x360 1040 G5.

Theo đó, HP Spectre x360 13 có thiết kế khá thanh mảnh với bộ khung kim loại được cắt vát
sắc cạnh. Hai góc trên của máy được cắt chéo, và bố trí cổng sạc chuẩn USB-C.

Máy được tích hợp 1 phím cơ gạt tắt cho phép ngắt điện ống kính camera khi không dùng đến.
Người dùng cũng được hỗ trợ đăng nhập bằng camera hồng ngoại FHD và đầu đọc vân tay.

Sản phẩm còn được tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View 13,3 inch chéo, FHD,
tấm nền IPS và màn hình cảm ứng được phủ kính cường lực Gorilla Glass NBT. Máy được trang
bị bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ 8, bộ nhớ RAM 8 GB DDR4-2400 SDRAM, bộ nhớ lưu trữ 256
GB.

Đối với mẫu máy Elitebook x360 1040 G5, thiết bị sử dụng nhôm nguyên khối kèm khả năng
xoay gập 360 độ. Về cấu hình, máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Processors thế hệ thứ
8, bộ nhớ RAM 32 GB và ổ lưu trữ 2 TB. Máy có thời lượng pin khoảng 17 tiếng cùng nhiều công
nghệ bảo mật như: HP Sure Start Gen 4, tự động khôi phục BIOS, HP Sure Recover…

Tại thị trường Việt Nam, HP Spectre x360 13 được bán với giá 42,99 triệu đồng trong khi bản
HP Elitebook x360 1040 G5 có giá 41,99 triệu đồng.
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