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Våre tynneste avtakbare enhet skiller seg fra alle de andre
Strålende design handler om å få det beste ut av
begge verdener, uten noen av begrensningene.
Vår tynneste avtakbare enhet holder ingenting
tilbake – den er slitesterk, stilig og har kraften til å
øke produktiviteten din, som PC, nettbrett og
uerstattelig medhjelper.

Førsteklasses 2-i-1-opplevelse
Arbeid med kraften til en komplett PC på et høyytelsestastatur, eller beveg deg fritt med allsidigheten til et
full-HD-nettbrett, alt i én oppfinnsom enhet.1
Mesterlig utformet
Vår tynneste avtakbare enhet er utformet fra et enkelt stykke aluminium og har en støtte i rustfritt stål, for
en solid og smidig finish, og kombinerer forbløffende eleganse med pålitelig slitesterkhet.
Ubundet frihet
Arbeid utenfor kontaktens rekkevidde. Med opptil 10 timers batteritid2 og LTE-funksjonalitet, står du fritt til
å ikke tenke på stikkontakten.3
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.4

Full-HD-innhold (FHD) er nødvendig for å vise FHD-bilder. 2 Windows 10-batteritid varierer i forhold til ulike faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og
strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se http://www.bapco.com hvis du ønsker mer informasjon. 3 HP DataPass-tjenesten starter den datoen du
registrerer enheten. Ved å bruke eller aktivere HP DataPass-tjenesten, godkjenner du vilkårene og betingelsene til Fogg Mobile AB, som leverer denne tjenesten på vegne av HP. Avhengig av nettverkstilgjengelighet gir HP
DataPass brukeren retten til 250 MB databruk hver måned i to år fra registreringsdatoen. Den månedlige datapakken som følger med, støtter roaming hvis du er registrert i Frankrike, Tyskland, Nederland eller Sveits. For
alle andre land kan den månedlige datapakken som følger med, kun brukes i det registrerte landet. Du kan også kjøpe ekstra abonnementer for mobildata fra HP DataPass, både til bruk innenlands og til reiser i HP
DataPass-landene. Besøk følgende lenke for å finne ut mer om HP DataPass-tilgjengelighet [www.hp.com/go/hpdatapass]. Tilkoblingshastighetene kan variere avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
Kun tilgjengelig på utvalgte modeller av nettbrett og datamaskiner fra HP, og i visse land. Sjekk med din lokale HP-forhandler [www.hp.com/go/hpdatapass]. 4 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12
måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ M3-6Y30 med Intel® HD Graphics 515 (900 MHz, opptil 2,2 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ M-prosessor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (inkludert)

Datalagring

128 GB M.2 SSD

Webcam

5 MP HP TrueVision Full-HD-webkamera (forovervendt) med to integrerte digitale mikrofoner Intel® RealSense™ 3D-kamera med dobbel digital
mikrofon (bakovervendt)

Kommunikasjon

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Skjerm

WUXGA UWVA WLED-bakbelyst på 30,5 cm (12" diagonalt) (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Lyd

Bang & Olufsen; Fire høyttalere

Tastatur

"Island"-stil i full størrelse, bakbelyst; TouchPad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 flerformats SD-kortleser; 1 SIM-leser

Egenskaper

1 SIM inkludert

Batteritype

3-cellers, 42 Wt Litiumionpolymer

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv

HP-apper

HP DataPass; HP Lounge

Programvare

Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™1

Medfølgende tilbehør

1 SIM; Pekepenn

Tilleggsinformasjon

P/N: P5N71EA #UUW
UPC/EAN code: 889894708830

Vekt

0,82 kg (nettbrett); 1,19 kg (nettbrett og base); Pakket: 3,18 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (nettbrett); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (nettbrett og base); Pakket: 47 x 7,6 x 29,4 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.
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McAfee LiveSafe 12-måneders gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)

Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
trådløs mus i
natursølv
N4G84AA

HP 33,78 cm
(13,3") svar
Spectrum-etui
T9J02AA

3 års henting og
retur
UM963E
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