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Ligger din bærbare computer sig på langs for dig?
Det er tid til at kræve mere af din bærbare
computer. Funktionalitet møder fleksibilitet i den
elegant designede x360. Uanset hvordan du bøjer
den, kan Spectre x360 klare det. Med fire
indstillinger, lynhurtig ydeevne og imponerende
batterilevetid har denne konverterbare bærbare
computer det bedste fra begge verdener og ingen
mangler.

Særlig alsidighed
Du kan uden problemer skifte mellem bærbar computer, tablet-pc og alt derimellem med et elegant
designet 360° hængsel, der betyder, at denne konverterbare bærbare computer ser fantastisk ud i alle
indstillinger.
Flot stil fra alle vinkler
Denne konverterbare bærbare computer er utrolig slank og let, med et visuelt imponerende metallisk ydre,
og er en mesterligt blanding af design og ydelse. Med fire indstillinger og en profil på 15,9 mm, så er den
vel usammenlignelig?
Imponerende ydelse. Nem at have med hele dagen.
Nyd den lynhurtige ydelse i løbet af dagen på denne fantastiske x360, hvor du får op til 12.5 timers
batterilevetid, der passer til din dagligdag, du ikke kan gå på kompromis med.1
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.2
Fremhævede funktioner:
● Windows 10 Home er kommet. Udfør fantastiske ting helt uden problemer med den velkendte følelse,
du får med Windows – bare bedre.4
● Fotos, videoer og spil står knivskarpt i næsten alle vinkler på denne berøringsskærm på 33,8 cm (13"
diagonalt) i fuld HD med mulighed for Quad HD og meget brede visningsvinkler.3
● Du kan klare de mest krævende opgaver uden at påvirke batteriets levetid med den hurtige reaktionstid
på den stærke og lynhurtige Intel® Core™-processor.
● Mød det lynhurtige drev, der kan leve op til alle dine krav. Med de hurtige og effektive HP Solid
State-drev indlæses appsene særdeles hurtigt.

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 hvordan det bruges. Find yderligere oplysninger på http://www.bapco.com. 2 Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang. 3 Der
kræves HD-indhold (High Definition), for at billeder skal kunne vises i høj opløsning. 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 Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
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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 (indbygget)

Harddiskplads

256 GB M.2 SSD

Webcam

HP TrueVision Full HD WVA- webkamera (fremadrettet) med to indbyggede digitale mikrofoner

Sensorer

Accelerationsmåler; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

33,8 cm (13,3") FHD IPS LED-bagbelyst berøringsskærm (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Lyd

Bang & Olufsen; To højttalere

Tastatur

Fuld størrelse, bagbelyst ("island-style"); HP Control Zone-pegefelt

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 mini-DisplayPort
1 multiformat SD-mediekortlæser

Funktioner

Berøringsskærm

Batteritype

3-cellers, 56-Wh Li-ion polymer

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Askegråt/sølvfarvet aluminiumscover

HP-apps

HP Lounge

Software

Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™1

Yderligere oplysninger

P/N: T1E25EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705983
Fremstillet i Kina

Vægt

1,45 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

32,5 x 21,8 x 1,6 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.

1

McAfee LiveSafe, 12-måneders gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 12-måneders er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.
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