Datablad

HP ENVY x360
15-w101no
360° mångsidighet. Designad för att sticka ut.
Det finns ingenting fel med en bärbar dator, men
varför nöja dig med ett läge när du kan ha fyra? Vi
har tagit fram vår anmärkningsvärda 360 graders
omvandlingsbara dator och förbättrat den med
premium-funktioner för att ge dig maximal
flexibilitet och avundsjuka blickar.

HP rekommenderar Windows.
Styrka och prestanda. I fyra lägen.
Fyra unika lägen, med en kraftfull Intel®Core™ i-processor och utökningsbart lagringsutrymme ger dig en
fantastisk omvandlingsbar datorupplevelse. Arbeta, spela, titta, lev och sätt igång på ditt sätt.
Alltid den perfekta vyn
Vilket läge ger dig den bästa vyn? Alla lägen. IPS Full HD-skärm som tillval ger en förbluffande kristallklar
visning från vilken vinkel som helst.1
Förbättrad batteritid
Den här datorn har designats för att klara av alla utmaningar, så vi utrustade den med ett batteri som
kommer att hålla dig aktiv längre.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.2

1

HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder. 2 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs.
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HP rekommenderar Windows.

Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

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

Minne

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Informationslagring

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Sensorer

Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; Trusted Platform Module (TPM)

Bildskärm

39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS-pekskärm (1 920 x 1 080)

Grafik

NVIDIA GeForce 930M (2 GB dedikerat DDR3L)

Ljud

Bang & Olufsen med två högtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord med integrerade numeriska tangenter; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Funktioner

Omvandlingsbar

Batterityp

3-cells, 48 Wh prismatiskt

Strömförsörjning

65 W nätadapter

Produktens färg

Natursilver, aluminumskydd; Design med horisontella penseldrag

HP-appar

HP Lounge

Programvara

CyberLink PowerBackup; Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

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

Vikt

2,22 kg; Förpackat: 3,08 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,2 x 25 x 2,39 cm; Förpackat: 55 x 30,5 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
1

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Z8000
Bluetooth-mus
H6J32AA

HP Premium
Messenger
J4Y51AA

3 års hämtningsoch returservice
U4819E

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows 8 och Windows 8.1. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i
Windows 8 och Windows 8.1 kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se
http://windows.microsoft.com/sv-SE/.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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