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Konvertibel HP Spectre Pro x360 G2-pc
Innovativt design, fantastisk ydeevne og enestående
batterilevetid
Den elegante og præcist fremstillede
HP Spectre Pro x360 byder på en
række fordele, som f.eks. de fire
betjeningstilstande og det smidige
hængsel, der sikrer 360-graders
bevægelse. Du kan være produktiv
med den lange batterilevetid på en
konvertibel x360 til erhvervsbrug med
6. generations Intel® Core™
i5/i7-processorer og valgfri
vPro™-teknologi.
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● Windows 10 Pro1
● Skærm på 33,8 cm (13,3" diagonalt)

Bryd traditionerne med 360-graders fleksibilitet.

● Denne konvertible pc er utroligt tynd (15,4 mm) og udformet i let og robust aluminium, hvilket giver et elegant udseende. Du kan
nemt skifte mellem fire forskellige brugertilstande på denne FHD- eller QHD-berøringsskærm5 på 33,8 cm (13,3" diagonalt) med
en startvægt på kun 1,45 kg.

Timevis af strøm

● Ingen forsinkelser: Batterierne med lang levetid sikrer mange timers kreativitet, produktivitet og underholdning uden behov for
genopladning.

Førsteklasses ydelse

● Du kan tage kontrollen over arbejdet med Windows 101 Pro og kraftfulde 6. generations Intel® Core™-processorer2 med valgfri
Intel® vPro™-teknologi3.

Klar til feltarbejde

● Du skal aldrig igen bekymre dig om stød og mindre væskespild. Den tynde og lette HP Spectre Pro x360 er udviklet til at holde til
MIL-STD 810G-tests.4

Fremhævede funktioner

● Windows 10 Pro har samlet de bedste funktioner fra dit yndlingsoperativsystem fra Windows og et væld af nye funktioner.1
● Den valgfri berøringsskærm på 33,8 cm (13,3" diagonalt) og med QHD-ultraopløsning sikrer virkelighedstro billeder i Full HD.5
● Kom gennem din travle hverdag ved hjælp af en bærbar computer, og fold den 33,8 cm (13.3") store skærm hen over for at
forvandle den til en tablet-pc (stående eller telt-tilstand), så du kan holde forbindelsen på farten.
● Du kan kryptere SED- eller SSD-drevet med Windows BitLocker og TPM 2.0.
● Med HP Touchpoint Manager kan du administrere data, sikkerhedsindstillinger og enheder via én enkelt cloud-baseret løsning.6
● Du kan arbejde på flere steder, da den har en række forbindelsesmuligheder, så du altid har forbindelse, også når du er på farten.
● Du kan øge produktiviteten med den valgfri HP Executive Tablet-pen.5
● Den tekniske support bliver nemmere med Helpdesk fra HP Care. Nyd godt af prisvenlig ekspertise, som er til rådighed døgnet
rundt og dækker adskillige mærker, enheder og operativsystemer.7
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641

Processorfamilie2

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

Tilgængelige processorer2,3

Intel® Core™ i7-6600U med Intel HD Graphics 520 (2,6 GHz, op til 3,4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-6300U med Intel HD Graphics
520 (2,4 GHz, op til 3 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-6200U med Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, op til 2,8 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren2

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s. Fastloddet hukommelse. De interne hukommelseskomponenter kan ikke opgraderes efter
fabrikskonfigurationen.

Internt storage

128 GB Op til 512 GB M.2 SATA TLC SSD4
Op til 180 GB M.2 SATA MLC SSD4
Op til 256 GB M.2 SATA MLC SE SSD4

Skærm

BrightView-berøringsskærm på 33,8 cm (13,3") diagonalt med FHD, UWVA, eDP 1.2 og WLED (1920 x 1080); BrightView-berøringsskærm på 33,8 cm (13,3") diagonalt med QHD,
UWVA, eDP 1.3 og PSR WLED (2560 x 1440)9

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 520

Lyd

HD-lyd fra Bang & Olufsen; To højtalere; To retningsbestemte, digitale mikrofoner med støjdæmpning og formindskelse af ekko; Understøtter stemmegenkendelse med Windows
10

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.05,6,7,8
(Understøttelse af Miracast. Understøttelse af Intel® Pro Wireless Display (WiDi Pro).)

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0-stik; 1 mini-DisplayPort-stik 1.2; 1 HDMI-stik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik

Inputenhed

Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse
Pegefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen. Tryk er aktiveret som standard

Webcam

HP TrueVision Full HD WVA-webkamera (fremadvendt)9

Tilgængelig software

Køb Office; Microsoft Bitlocker; Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express til HP; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12; Intel® WiDi-software; Adobe® Shockwave
Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint10,11,12,13,14

Sikkerhedsstyring

Understøttelse af Intel® Anti-Theft; MS BitLocker; TPM 2.0

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers Li-ion-batteri fra HP på 56 Wt og med lang levetid

Mål

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

Vægt

Fra 1,48 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

1 års begrænset garanti (Care Packs er tilgængelige som tilbehør, sælges separat), 1 års garanti på HP-batteriet med lang levetid (fås kun med 1-års begrænset platformsgaranti)

Dataark

Konvertibel HP Spectre Pro x360 G2-pc
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3 års hardwareservice
næste hverdag på stedet,
kun bærbare

Når der opstår hardwareproblemer, er det vigtigt, at du er kørende igen så hurtigt som muligt. Hav ekspertisen ved
hånden med HP-hardwareservice næste hverdag på stedet, og du kan reducere produktets nedetid. Med fjernsupport i
høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har brug for det – så
du kan komme tilbage til arbejdet.
Produktnummer: HL510E
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Fodnoter
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 Der kræves ekstra tredjepartssoftware til kørsel af visse af denne teknologis funktioner, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologien. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udkommer "virtuelle udstyrsprogrammer"
til Intel vPro-teknologien. Sælges som tilbehør.
4 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af skader
under MIL-STD-testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande.
Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
7 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af
hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 Visse vPro™-funktioner – f.eks. Intel® Active Management-teknologien og Intel Virtualization-teknologien – kræver ekstra software fra tredjepart. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udkommer "virtuelle udstyrsprogrammer" til Intel
vPro-teknologien. Microsoft Windows er påkrævet.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
5 Alle trådløse funktioner skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
6 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac foreligger kun i kladdeform, og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
7 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have din skærm vist på tv, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der findes flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Understøttelse af Intel WiDi Pro kræver en Intel vPro-processor, Intel-grafikkort og Intel 2x2 ac WLAN-kort.
9 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
10 Kræver Absolute-abonnement. Du kan finde udførlige oplysninger på http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Service kan være begrænset. Kontakt Absolute
vedrørende servicetilbud uden for USA. Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få udførlige oplysninger på:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen gøres ugyldig ved anvendelse af Data Delete. Kunderne skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten oprette en pinkode eller
købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
11 Den indbyggede Intel WiDi-software kræver separat anskaffet projektor, tv eller computerskærm med indbygget eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv'et eller computerskærmen via et VGA- eller
HDMI-standardkabel, der også sælges separat.
12 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes i operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt på pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande.
Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
13 Wireless Hotspot-appen kræver en aktiv internetforbindelse og et separat anskaffet dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktiv, vil programmerne på enheden stadig fungere og anvende det samme dataabonnement som det trådløse hotspot. Der skal
muligvis betales ekstra for dataforbruget i Wireless Hotspot. Du kan få oplysninger om abonnementet hos din udbyder. Kræver Windows.
14 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang. Kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere samt dokument- og billedtyper og få yderligere oplysninger på
www.hp.com/go/businessmobileprinting.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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