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360° allsidighet. Én smart pris.
Det finnes ingen grenser for hva denne
funksjonsrike, konverterbare PCen kan gjøre.
Konverter enkelt fra bærbar PC til stativ-, telteller nettbrettmodus. app-elskende,
vennetilkoblende, 360 ° bøyelig maskin.

HP anbefaler Windows.
Fire allsidige moduser
Arbeid i PC-modus, se på film i stativmodus, spill i teltmodus, reis i nettbrettmodus. Med den nye
hengselen kan du enkelt bytte til den modusen som passer best.
Frigjørende batterilevetid
Legg ledningen igjen og møt dagen med opptil 9 timers batterilevetid. Farvel, strømuttak. Hei, verden.1
Lagringsplass nok til å ta vare på alt
Hvem hadde trodd at en maskin som er så tynn kunne lagre så mye? En harddisk på 1 TB, B&O Play-lyd og
en fantastisk pris gjør denne konverterbare PCen til det smarteste valget på underholdningsfronten.2
HP Connected Music.
Lytt til musikk fra flere kilder – alt fra én app. Nyt lokal musikk og iTunes-bibliotek sammen med
overføringstjenester, inkludert TuneIn Radio og Deezer.3
Med:
● Start opp på et øyeblikk, veksle raskt mellom programmer og håndter filer lettere ved hjelp av raske og
smidige Windows 8.1.4
● Hold tritt med de mest krevende oppgavene samtidig som du sparer batteridriftstid med hastigheten og
responsiviteten til den kraftige femtegenerasjons Intel® Core™-prosessoren.
● Gjør ærender, reis og hold ut hverdagen lenger, uten å måtte bekymre deg for lading.5
● Få bedre visningsvinkler med den nye IPS-skjermen, og bedre brukstid med forbedret batteritid. Livet på
farten blitt har mer underholdende med Pavilion x360.

Batteritiden vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil
normalt bli redusert over tid og med bruk. Se http://www.bapco.com for mer informasjon. 2 For harddisker, TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 3 Tilgjengeligheten av funksjoner varierer fra land til
land. Strømmingstjenester kan kreve et betalt abonnement. Er kanskje ikke kompatibel med alle musikkfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internett-tilgang er nødvendig, men ikke inkludert. 4 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. 5 Batteritiden vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale
batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og etter bruk. Se http://www.bapco.com for mer informasjon.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 64

Prosessor

Intel® Core™ i3-5010U med Intel HD Graphics 5500 (2,1 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i3-prosessor

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Datalagring

500 GB 5400 rpm SATA SSHD; Flash-cache: 8 GB; Flash-cachemodulen er utviklet for å akselerere systemresponsen, og kan ikke brukes til å øke
lagringskapasiteten. Den kan ikke fjernes av, og er ikke tilgjengelig for, brukeren.
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Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert dobbel digital mikrofon

Sensorer

Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikasjon

Integrert 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinert Intel 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes

Skjerm

33,8 cm (13,3") (diagonalt) FHD IPS WLED-bakbelyst berøringsskjerm (1920 x 1080)

Video

Intel HD Graphics 5500

Lyd

B&O PLAY med 2 høyttalere

Tastatur

"Island-style"-tastatur i full størrelse; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Egenskaper

Konverterbart

Batteritype

3-cellers, 48 Wt prismatisk

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Askegrå, sølvfarget deksel; Horisontal pensellinjedesign

HP-apper

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP Games fra WildTangent; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Programvare

Adobe® Shockwave® Player; B&O PLAY; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Foxit PhantomPDF Express for HP; Fresh Paint; Ludo;
Mahjong; mysms; Netflix; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Service og support

Avast! SecureLine VPN (1 måneds abonnement); McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: M9G20EA #UUW
UPC/EAN code: 725184121326

Vekt

1,77 kg; Pakket: 2,6 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

32,74 x 22,36 x 2,25 cm; Pakket: 47 x 29,4 x 7,6 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Z4000 svart
trådløs mus
H5N61AA

HP H5000 svart
Bluetoothhodesett
J2X01AA

3 års henting og
retur
U4819E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. 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/. Alle andre varemerker tilhører
de respektive rettighetsinnehaverne.
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