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Media advisory 

 

HP odświeża serię Pavilion i 
prezentuje nowe monitory 4K oraz 
QHD 
Nowoczesne wzornictwo, szeroka gama kolorów i 

komfortowa klawiatura 3D – HP Pavilion x360 14 i HP 

Pavilion x360 15 zyskały na elegancji i funkcjonalności. 

Ponadto, na nowy poziom rozrywki wprowadzą 

użytkowników monitory HP 27f 4K oraz HP 34f QHD. 
 

Warszawa, 19 marca 2019 r. – Firma HP zaprezentowała odświeżone notebooki HP 

Pavilion x360 w wersji 14 i 15-calowej. W pierwszym modelu postawiono na szeroką 

gamę wersji kolorystycznych. Styl drugiego podkreśla z kolei ekran wyposażony w 

trójstronne ramki i mikro-krawędzie. Urządzenia oferują system audio B&O oraz 

technologię HP Audio Boost  dla jeszcze wyższej jakości i dynamiki dźwięku.  Dodatkowo 

dzięki pochylonym do wewnątrz krawędziom pokrywy (hourglass design) HP Pavilion 

x360 nie sprawi nam trudności z otwieraniem, niezależnie od orientacji. 

 

W nowej generacji czytnik linii papilarnych umieszczono nad klawiaturą, umożliwiając 

szybki dostęp do systemu za pośrednictwem funkcji Windows Hello. Dla jeszcze 

większego komfortu pracy ekran HP Pavilion x360 dostosowano do obsługi zarówno 

piórem, jak i dotykiem, ułatwiając edycję dokumentów oraz tworzenie projektów i 

rysunków. 

 

HP Pavilion x360 14 oferuje dwie  karty graficzne do wyboru – Nvidia Geforce MX130 i 

MX250 oraz procesor Intel® Core ™ i7 ósmej generacji w najwyższej konfiguracji. 

Urządzenie umożliwia obsługę dwóch rodzajów pamięci masowej i zostało wyposażone w 

16GB pamięci RAM oraz akumulator zapewniający nawet do 11 godzin pracy na baterii. 

Model HP Pavilion x360 14 dostępny jest w kolorystyce Cloud Blue, Pale Gold i Natural 

Silver. 

 

HP Pavilion x360 15 z ekranami HD i FHD oraz grafiką Radeon 535 został zaprojektowany 

z myślą o komforcie zarówno podczas pracy, jak i wyświetlania multimediów. Urządzenie 
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oferuje procesory z serii  Intel® Core ™ i7 ósmej generacji oraz dedykowaną klawiaturę 

numeryczną. 

 

Nowe monitory od HP 

 

Firma HP rozszerza również ofertę monitorów, wprowadzając na rynek modele HP 27f 4K 

oraz HP 34f. Pierwszy z nich charakteryzuje się matrycą 4K UHD IPS o przekątnej 27-cali, 

mikro-krawędziowymi ramkami oraz regulowanym stojakiem. Drugi, 34-calowy model 

HP 34f, wyposażono w zakrzywiony ekran IPS z rozdzielczością Quad HD. 

    

Dostępność 

 

 HP Pavilion x360 14 będzie dostępny od maja w cenie od 2 199 zł. 

 HP Pavilion x360 15 będzie dostępny od maja w cenie od 2 499 zł. 

 HP 27f 4K będzie dostępny w lipcu, a HP 34f Curved w sierpniu 2019 roku. Cena 

monitorów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed pojawieniem się  

urządzeń w sprzedaży.  

 

O firmie HP 

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie 

ludzi. Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, 

urządzenia mobilne oraz rozwiązania i usługi, które sprostają nawet najbardziej 

skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można znaleźć 

pod adresem www.hp.pl 

http://www.hp.pl/

