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360° grader af muligheder. Designet til at skille sig ud.
Der er ikke noget galt med bare en bærbar pc,
men hvorfor nøjes med én tilstand, når du kan få
fire? Vi har taget vores enestående 360-graders
konvertible pc og forbedret den med de bedste
funktioner, så du får ultimativ fleksibilitet og et
misundelsesværdigt udseende.

HP anbefaler Windows.
Styrke og ydelse. Fire tilstande.
Fire enestående tilstande, en kraftfuld Intel® Core™ i-processor og udvidet lagerplads giver dig en
fantastisk konvertibel pc. Arbejd, spil, se, lev og gå dine egne veje.
Altid en perfekt betragtningsvinkel
Hvilken tilstand giver den bedste betragtningsvinkel? Dem alle sammen. IPS-skærm i fuld HD (tilbehør)
giver en imponerende, krystalklar betragtningsvinkel fra alle sider.1
Kraftfuld batterilevetid
Denne pc er designet til at kunne klare det hele, så derfor har vi også givet den et batteri, der holder den
kørende længe.
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og specielt indhold er der ingen grund til at lede efter det – det hele
kommer til dig.2

1

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning. 2 Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor

Hukommelse

8 GB DDR3L-SDRAM (1 x 8 GB)

Harddiskplads

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret dual array-digital mikrofon

Sensorer

Accelerationsmåler; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

Holder til Kensington MicroSaver-lås; Adgangskode ved start; Accepterer sikkerhedslåse fra tredjepart; Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

WLED-bagbelyst FHD-berøringsskærm på 39,6 cm (15,6" diagonalt) (1920 x 1080), IPS

Video

NVIDIA GeForce 930M (2 GB DDR3L dedikeret)

Lyd

Bang & Olufsen med 2 højttalere

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse med integreret numerisk tastatur og bagbelysning; HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser

Funktioner

Konvertibel

Batteritype

3-cellers, 48-Wh prismeformet

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 65 W

Produktfarve

Sølvfarvet aluminiumscover; Design med vandrette penselstrøg

HP-apps

HP Lounge

Software

CyberLink PowerBackup; Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: P1R59EA #UUW
UPC/EAN code: 889894248978

Vægt

2,22 kg; Pakket: 3,08 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

38,2 x 25 x 2,39 cm; Pakket: 55 x 30,5 x 7,6 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
1

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP Z8000
Bluetooth-mus
H6J32AA

HP Premium
Messenger-taske
J4Y51AA

3 års afhentning
og returnering
U4819E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8 og Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware,
drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 og Windows 8.1 fuldt ud. Se http://windows.microsoft.com/da-DK/
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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