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Onze dunste detachable is een klasse apart
Dit schitterende ontwerp combineert het beste
van twee werelden, zonder enige beperking. Onze
dunste detachable heeft het allemaal: hij is
robuust, stijlvol en krachtig en maakt je
productiever als pc, als tablet en als onmisbare
assistent.

Fantastische 2-in-1-ervaring
Kies één veelzijdig apparaat en werk op een krachtige pc met een hoogwaardig toetsenbord of reis met
een flexibele Full HD-tablet.1
Meesterlijk ontworpen
Onze dunste detachable is vervaardigd uit één stuk aluminium, heeft een stevige roestvrijstalen standaard
en combineert een stijlvolle uitstraling met robuuste betrouwbaarheid.
Vrijheid zonder kabels
Werk zonder stopcontact. Met een batterijlevensduur tot 10 uur en LTE-functionaliteit kun je lang zonder
stopcontact werken.2
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.3
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme score met de vertrouwde Windows-interface – en
dan beter.4
● Op het afneembare full-size eilandstijl toetsenbord met een aanslagdiepte van 1,5 mm om prettig te
typen en achterverlichting voor totale productiviteit kun je overal werken.
● De innovatieve U-vormige roestvrijstalen standaard kan 150° draaien om het scherm voor elke
toepassing in de ideale positie te zetten.
● Het 12-inch (30,5-cm) diagonale FHD touchscreen met IPS-technologie heeft inkijkhoeken van 170
graden met 1920 x 1280 resolutie op een WLED-backlit scherm.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden. 2 De batterijlevensduur op Windows 10 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen
applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op
http://www.bapco.com voor meer informatie. 3 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van
Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch
bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ M7-6Y75 met Intel® HD Graphics 515 (1,2 GHz, tot 3,1 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ M-processor

Geheugen

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Gegevensopslag

256-GB M.2 SSD

Webcam

5-MP HP TrueVision Full HD-webcam (aan de voorzijde) met twee ingebouwde digitale microfoons; Intel® RealSense™ 3D-camera met twee
digitale microfoons (aan achterzijde)

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

30,5-cm (12-inch) diagonaal WUXGA UWVA BrightView WLED-backlit (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Geluid

Bang & Olufsen; Vier luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit; TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Poorten

1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

3-cels, 42-Wh lithium-ion polymeer

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natuurlijk zilver

HP apps

HP Lounge

Software

Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™1

Meegeleverde accessoires

Stylus

Extra informatie

P/N: N8J58EA #ABH
UPC/EAN code: 889894454164

Gewicht

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet en basis); In verpakking: 3,18 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet en basis); In verpakking: 47 x 7,6 x 29,4 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de
configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

1

McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
natuurlijk
zilveren
draadloze muis
N4G84AA

HP 13,3-inch
(33,78-cm)
Spectrum Black
Sleeve
T9J02AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM963E
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