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HP Pavilion x360
13-s105no
360 grader af muligheder. Én smart pris.
Der er ingen grænser for, hvad denne
funktionsspækkede, konvertible pc kan. Du kan
nemt skifte fra almindelig bærbar pc til stander-,
telt- eller tablet-pc-tilstand. Kan bøjes 360 grader
– og er f.eks. perfekt til apps og at holde
kontakten med vennerne.

Fire fleksible tilstande
Arbejd i notebook-tilstanden, se video i standertilstanden, spil i telt-tilstanden, og brug
tablet-pc-tilstanden, når du er på farten. Med det nye hængsel kan du nemt skifte mellem tilstande, når du
har lyst.
Befriende lang batterilevetid
Lad ledningen blive hjemme, og klar dagen med op til 10 timers batterilevetid. Sig farvel til stikkontakten.
Hej, til verden udenfor.1
Lagerplads nok til det hele
Hvem skulle have troet, at en så tynd maskine kunne indeholde så meget? Harddisken med op til 1 TB,
B&O-afspiller og en fantastisk pris gør denne konvertible pc til det bedste valg til underholdningen.2
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.3
Fremhævede funktioner:
● Windows 10 Home er kommet. Udfør fantastiske ting helt uden problemer med den velkendte følelse,
du får med Windows – bare bedre.4
● Du kan løbe ærinder, rejse eller passe arbejdet i længere tid uden at skulle bekymre dig om opladning.5
● Du får bedre synsvinkler med den nye IPS-skærm og strøm i længere tid med den forbedrede
batterilevetid. Livet på farten er med ét blevet mere underholdende med Pavilion x360.
● Arbejd i bærbar tilstand, se video i stående tilstand, hav sjov med spil i telt-tilstand og vær på farten i
tablet-tilstand. Denne innovative, forvandlings-pc er så alsidig, at den kan holde trit med alle dine
behov.

Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale
kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af brugen. Find yderligere oplysninger på http://www.bapco.com. 1 Måleenheden for harddiske er 1 TB = 1 trillion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. 3
Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang. 4 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af
hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for
opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com. 5 Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs
funktioner og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Find yderligere oplysninger på http://www.bapco.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD-grafikkort 520 (2,3 GHz, op til 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor

Hukommelse

8 GB DDR3L-SDRAM (1 x 8 GB)

Harddiskplads

128 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 BASE-T Ethernet LAN; Kombination af 802.11/b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

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

Skærm

HD IPS WLED-bagbelyst berøringsskærm (1366 x 768) på 33,8 cm (13,3") (målt diagonalt)

Video

Intel® HD Graphics 520

Lyd

B&O PLAY med 2 højttalere

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse ("island-style"); HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser

Funktioner

Konvertibel

Batteritype

3-cellers, 48-Wh Li-ion, prismatisk

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Askegråt, knaldrødt omslag; Design med vandrette penselstrøg

HP-apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: T1M09EA #UUW
UPC/EAN code: 889894620798

Vægt

1,62 kg; Pakket: 2,57 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

32,74 x 22,36 x 2,25 cm; Pakket: 47 x 29,4 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.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP
Spectrum-etui på
14", rødt
M5Q12AA

Trådløs HP
X3000-mus,
solnedgangsrød
N4G65AA

3 års afhentning
og returnering
U4819E
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