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HP Spectre Pro x360 G1 konvertibel PC
Ekte fleksibilitet, ekte innovasjon, virkelig kraftig.
Den slanke, presisjonstilvirkede HP
Spectre Pro x360 tilbyr alle fordelene
med fleksibel 360-graders
hengselbevegelse og fire
driftsmoduser. Den ledende
teknologien gir en kompromissløs
løsning som vil overgå alle behovene
dine.

● Windows 8.11
● Skjerm på 33,8 cm (13,3" diagonalt)

Stilig og tynn

● Robust, lett aluminium gir et sømløst utseende på denne utrolig tynne (15,4 mm), konvertible PC-en. Med en startvekt på bare
1,5 kg, kan du enkelt bytte mellom fire forskjellige brukermoduser på den 33,7 cm (13,3" diagonalt) store FHD-skjermen med
berøring eller QHD2-berøringsskjermen.

Topp ytelse

● Ta kontroll over arbeidsdagen med Windows 8.11 og Intel ® Core ™-prosessorene av 5. generasjon3 med valgfri vPro™4-teknologi.

Strøm i timesvis

● Du trenger aldri sakke farten med lang batteritid, som gir deg timer til å skape, være produktiv og underholde, uten å måtte lade.

Med
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gled deg over den intuitive kontrollen i Windows 8.11 eller det kjente grensesnittet i Windows 7.1
Administrer data, sikkerhet og enheter fra én enkelt skybasert løsning med HP Touchpoint Manager.5
Med TPM 1.2 har kritiske data beskyttelse av maskinvarebaserte krypteringsnøkler.
Arbeid på flere steder med flere tilkoblingsalternativer slik at du kan være tilkoblet på farten.
Gjør teknisk støtte enklere med kundestøtte fra HP Care Services. Stol på kostnadseffektiv ekspertise, tilgjengelig døgnet rundt
hele uken, som dekker flere merker, enheter og operativsystemer.6
HP hjelper deg med å spare tid og optimalisere ressurser, med profesjonell konfigurasjon og distribusjonstjenester, som gir deg
raske, nøyaktige og globalt standardiserte IT-løsninger.
Naturtro Full HD berøringsskjerm med valgfri QHD ultra-oppløsning på 33,8 cm (13,3" diagonalt).2
Solid, lett aluminium gir et vakkert og sømløst utseende på denne utrolig tynne konvertible PC-en.
Bidra til å maksimere kontantstrømmen med et månedlig abonnement på den beste maskinvaren og de beste tjenestene i sine
klasser – pluss, du får muligheten til å erstatte PC-en din med en ny hvert tredje år.7
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

Prosessorfamilie2

Intel® Core™ i7-prosessor; Intel® Core™ i5-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2

Intel® Core™ i7-5600U med Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, opptil 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-5300U med Intel HD
Graphics 5500 (2,3 GHz, opptil 2,9 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-5200U med Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, opptil 2,7 GHz med
Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB
Merknad om standardminne: Minnet er loddet fast; Interne komponentoppgraderinger for minnet er ikke tilgjengelig etter fabrikkonfigurasjon.

Internminne

128 GB Inntil 512 GB M.2 SSD3

Skjerm

33,8 cm (13,3", diagonalt) FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3" diagonalt) QHD UWVA eDP 1,3 + PSR WLED BrightView (2560 x 1440)8

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 5500

Lyd

HD-lyd; To høyttalere; Doble digitale mikrofoner med støtte for stråleform, ekkofjerning og støydemping

Trådløsteknologi

Kombinert Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.04,5,6,7

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

3 USB 3.0; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm

Inndataenhet

Bakbelyst tastatur i "Island"-stil i full størrelse
TouchPad med flerberøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard

Webcam

HD-webkamera; HP TrueVision-kamera med full HD8

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; Microsoft Security Essentials (bare modeller med Windows 7); Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express for HP; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12;
Intel ® WiDi-programvare; HP PageLift (modeller med Windows 7); Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint9,10,11

Sikkerhetsadministrasjon

Intel® Anti-Theft-klar støtte; MS BitLocker; TPM 1.2

Strøm

45 W Smart strømadapter
HP Long Life 3-cellers, 56 Wh litiumion

Mål

32,5 x 21,8 x 1,54 cm

Vekt

Starter på 1,5 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti (ekstra Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på HP Long Life-batteri (bare tilgjengelig med 1-års begrenset plattformgaranti)
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3001pr USB 3.0
portreplikator

Bli kjent med den plattformuavhengige løsningen for tilkobling til Internett og tilkobling til én enkelt ekstern skjerm1,2 og
opptil tre USB-tilkoblede enheter.1,3

HP HDMI til VGA-adapter

HP HDMI til VGA-adapter maksimerer skjermfunksjonaliteten til HP UltrabookTM eller bærbar PC ved å konvertere
HDMI-utgangssignalet til et analogt VGA-inngangssignal for enkel tilkobling til en ekstern VGA-skjerm slik at du kan bruke
to skjermer.

Produktnummer: F3S42AA

Produktnummer: H4F02AA

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for HPs elegante og
lette bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1-tommers skjerm (diagonalt)).

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til Bluetooth®-aktiverte nettbrett eller
Ultrabook-maskiner™.*

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 65 W tynn strømadapter

Vær produktiv med HP 65 W tynn adapter, som kan gi strøm til din HP bærbare kontor-PC eller Ultrabook™.

HP 3 år maskinvareservice
på stedet neste virkedag,
bare bærbar PC

Når maskinvareproblemer oppstår – jo raskere du er i gang igjen, dess bedre. Få reparasjon av databehandlingsenheten
på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6Y82AA

Produktnummer: HL510E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Noen funksjonaliteter i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kunne kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelt utstyr"-anvendelser av Intel
vPro-teknologi er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Solgt som valgfri funksjon.
5 HP Touchpoint Manager støtter operativsystemer fra Android™, iOS og Windows, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement. Finn på bånd, sveip, lås, lås opp og alarm støttes på Windows, Android, og iOS (med unntak av Alarm på iOS, som ikke støttes.) Out-of-band for HP vil kun tømme, låse, låse opp og rapportere BIOS-startsfeilkoder,
planlegges å være tilgjengelig på utvalgte HP Elitebook-maskiner, og krever Intel ® vPro™-teknologi og funksjoner i strømstatusene S3/hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Mykt av
6 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Services kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
7 Finansiering og tjenestetilbud som er tilgjengelig gjennom Hewlett-Packard Financial Services Company og dets datterselskaper og partnere (samlet HPFSC) i enkelte land, og er gjenstand for kredittgodkjenning og utførelse av standard HPFSC-dokumentasjon.
Abonnementer for bruk er tilgjengelige i perioder på 24 eller 36 måneder. Priser og betingelser er basert på kundens kredittvurdering, tilbudstype, tjeneste og/eller utstyrstype og alternativer. Ikke alle kunder vil kvalifisere. Ikke alle tjenester eller tilbud er
tilgjengelig i alle land. Andre begrensninger kan forekomme. HPFSC forbeholder seg retten til å endre eller avslutte ordningen når som helst og uten forvarsel.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
4 802.11 trådløst er en valgfri tilleggsfunksjon og krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, som ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
6 Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner, og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
7 Integrert Intel WiDi-funksjon krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm med integrert eller ekstern WiDi-mottaker. Eksterne WiDi-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en standard VGA, HDMI-kabel, som også selges separat.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 HP Wireless Hotspot-programmet krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement som må kjøpes separat. Programmer på enheten vil fortsatt fungere, og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen, mens HP Wireless Hotspot er aktivt.
Databruk i trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
10 HP Touchpoint Manager støtter operativsystemer fra Android™, iOS og Windows, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement. Out-of-band for HP vil kun tømme, låse, låse opp og rapportere BIOS-startsfeilkoder, planlegges å være tilgjengelig på utvalgte HP Elitebook-maskiner, og krever Intel ® vPro™-teknologi og funksjoner i
strømstatusene S3/hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Mykt av. SATA-drivere slettes. Ekstern sletting av SED-harddisker (Self-Encrypting Drive) som har aktiv maskinvarekryptering støttes ikke.
11 HP ePrint krever en Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og kontoregistrering hos HP ePrint (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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