Taulukot

HP ENVY x360
15-w101no
360° monipuolisuutta. Suunniteltu tekemään vaikutus.
Pelkässä kannettavassa ei ole mitään vikaa, mutta
miksi tyytyä yhteen käyttötilaan, kun voi saada
neljä? Otimme erinomaisen 360 asteen saranalla
varustetun hybriditietokoneemme ja
parantelimme sitä ensiluokkaisilla
ominaisuuksilla, jotka tuottavat joustavuutta ja
kadehdittavan ulkoasun.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Tehoa ja suorituskykyä. Neljä eri tilaa.
Neljä ainutlaatuista käyttötilaa, tehokas Intel® Core™ i -suoritin ja laaja tallennustila tuottavat yhdessä
yhden upean hybriditietokoneen käyttökokemuksen. Työskentele, pelaa, katsele, elä ja lähde tien päälle.
Täydellinen näkymä joka tilanteessa
Missä tilassa saat parhaan näkymän? Joka ikisessä! Valinnainen täysteräväpiirtoinen IPS-näyttö tarjoaa
upean, selkeän näkymän mistä tahansa katselukulmasta.1
Vapauttava akun kesto
Tämä tietokone on luotu soveltumaan tilanteeseen kuin tilanteeseen, joten siinä on akku, joka kestää
pitkään.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2
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Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys.

Taulukot

HP ENVY x360
15-w101no

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-6200U -suoritin (2,3 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel® HD 520 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (1×8 Gt)

Tallennustuotteet

256 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari; Gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000; 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukon paikka; Käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; Luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen IPS-kosketusnäyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

NVIDIA GeForce 930M (2 Gt:n erillinen DDR3L-muisti)

Ääni

Bang & Olufsen, kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö, jossa numeronäppäimistö; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; USB 2.0 -liitäntä; 2 USB 3.0 -liitäntää (1 boost-tuki); RJ-45-liitäntä
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Muunnettava

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 48 Wh:n prismaattinen akku

Virtalaitteet

65 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi; Vaakaviivakuvio

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

CyberLink PowerBackup; Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

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

Paino

2,22 kg; Pakattu: 3,08 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

38,2×25×2,39 cm; Pakattu: 55×30,5×7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP Z8000
-Bluetooth-hiiri
H6J32AA

HP Premium
-olkalaukku
J4Y51AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat
saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki
toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 ja Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista,
ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8 ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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