Datasheet

HP ENVY 8 Note 2-in-1 Productivity Pack
5000nd
Ontdek een nieuwe vorm
van productiviteit
De ENVY 8 Note is echt revolutionair.
Met het bijgeleverde full-size
toetsenbord en de styluspen is deze
2-in-1 ideaal om te multitasken en
taken uit te voeren die met andere
20,3-cm (8-inch) devices niet mogelijk
zijn. Dankzij de razendsnelle
4G-connectiviteit ben je niet aan een
bureau gebonden.

Volwaardige productiviteit
Deze 2-in-1 is ontworpen om je verder te helpen. Voer overal bureautaken uit op het 25,4-cm (10-inch)
full-size toetsenbord met trackpad en de ultradraagbare 20,3-cm (8-inch) tablet.
Een revolutie op notitiegebied
De meegeleverde HP actieve pen voelt even vertrouwd als pen en papier en HP Instant Notes en de HP
Notes Hub bieden handige koppelingen naar webpagina's, video's of applicaties die je gebruikte toen je de
notities maakte.
Snelle verbindingen
Notities die je maakt worden automatisch opgeslagen en zijn overal toegankelijk met hoge mobiele
internetsnelheden. Nooit meer zorgen over Wi-Fi.1
Pluspunten:
● Windows 10 is beschikbaar. Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan

beter.2

● Organiseren is eenvoudiger dan ooit met de HP Notes Hub. Bekijk je content in gebruiksvriendelijke

software die voorvallen betreffende je bestanden en content toont.

● Combineer het vertrouwde gevoel van schrijven op papier met het gemak van digitale tekst. Sorteer,

doorzoek en deel eenvoudig al je handgeschreven notities.

● Deze uitstekend draagbare 20,3-cm (8-inch) diagonale tablet heeft een prachtig Full HD-scherm met

ultra-brede inkijkhoeken en een oppervlak waarop je met hoge precisie kunt schrijven.3

HP DataPass service gaat in op de datum waarop het apparaat geregistreerd is. Voor gebruik of activering van de HP DataPass-service dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fogg Mobile AB, dat
deze dienst namens HP levert. Afhankelijk van het beschikbare netwerk geeft HP DataPass klanten gedurende twee jaar vanaf de registratiedatum recht op 200 MB datagebruik per maand. Het inbegrepen datapakket
ondersteunt roaming als je geregistreerd bent in Frankrijk, Duitsland, Nederland of Zwitserland. Voor alle andere landen kan het inbegrepen maandelijkse datapakket alleen gebruikt worden in het land van registratie.
Extra mobiele datapakketten voor HP DataPass kunnen worden aangeschaft voor gebruik in eigen land en op reis in de landen waar HP DataPass beschikbaar is, volg deze link voor HP DataPass beschikbaarheid
[www.hp.com/go/hpdatapass]. De verbindingssnelheid kan variëren en is afhankelijk van de omgeving, de netwerkomstandigheden en andere factoren. Beschikbaar op bepaalde HP pc en tablet SKU's in bepaalde landen,
volg deze link voor HP DataPass beschikbaarheid [www.hp.com/go/hpdatapass].2 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.3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Software – productiviteit

Inclusief Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile en OneNote

Processor

Intel® Atom™ x5-Z8300 met Intel® HD Graphics (1,44 GHz, tot 1,84 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Atom™ x5-processor

Geheugen

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM

Gegevensopslag

32-GB eMMC
Dropbox3

Scherm

20,3-cm (8-inch) diagonaal FHD UWVA multitouch-ondersteuning met Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1200), aspectratio 16:10

Audio

1 geïntegreerde luidspreker; 3,5-mm hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; B&O PLAY; Twee MEMS-microfoons

Ondersteuning voor draadloos
gebruik

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

Netwerk

LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20; HSPA+ 1/2/4/5/8; EDGE/GPRS 1900/1800/900/850

Uitbreidingsslots

1 microSD; 1 micro SIM (1 micro SIM-kaart inbegrepen, met HP DataPass vooraf geïnstalleerd) (Tot 64 GB uitbreidbare opslag. MicroSD-kaart wordt
apart verkocht.)

Poorten

1 hoofdtelefoon/microfoon combo, 1 micro-USB 2.0 (tablet); 1 micro-USB-oplaadpoort (toetsenbord)

Webcam

2 MP HD 720p met vaste brandpuntsafstand vóór; 5 MP FHD 1080p met automatische scherpstelling achter

Toetsenbord

Zilvergrijs toetsenbord met touchpad en zachte beschermfolie (batterijlevensduur tot 24 dagen en 16 uur)2

Sensoren

Accelerometer; Omgevingslichtsensor; Gyroscoop; Hall; Proximity; GPS/GLONASS/AGPS; G-sensor

Afmetingen

126,6 x 218 x 7,7 mm (tablet); 262 x 174,5 x 13 mm (toetsenbord); 123,3 x 9,5 mm diameter (styluspen)

Gewicht

368 gr (tablet); 534 gr (toetsenbord); 16,1 gr (styluspen)

Voeding

10-watt oplader

Type batterij

1-cels lithium-ion polymeer

Levensduur batterij

Tot 6 uur en 15 minuten video afspelen1

Productkleur

Zwart-wit

HP apps

HP ePrint; HP Lounge; HP Welcome; HP Instant Notes; HP Notes Hub

Voorgeïnstalleerde software

Evernote; Netflix

Meegeleverd in de doos

Tablet, actieve styluspen, toetsenbord met zachte bovenzijde, micro SIM-kaart, oplader, micro USB-kabel, gebruikersgids, documentatie

Extra informatie

P/N: K6F48EA #ABU
UPC/EAN code: 889894453983

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Tests uitgevoerd door HP, waarbij de batterij volledig wordt ontladen tijdens het afspelen van een 720p HD-video met de luidspreker op standaard volume als audioapparaat. Vóór de test was het systeem volledig
opgeladen en ingesteld op een schermhelderheid van 150 nits, met Bluetooth en WLAN uitgeschakeld. De batterijlevensduur varieert afhankelijk van het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik,
draadloze functionaliteit en voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt af met de tijd en met het gebruik. 2 Door HP uitgevoerde test waarbij toetsenbord en clickpad 2 uur afwisselend werden
gebruikt. De batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. 3 25 GB gratis online opslag gedurende 1 jaar vanaf de
registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.
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