Datablad

HP Spectre x360
13-4105no
Gör din dator allt för dig?
Det är dags att kräva mer av din bärbara dator!
Funktion möter flexibilitet i en elegant designad
x360. Hur du än vinklar den så levererar Spectre
x360. Med fyra lägen, blixtsnabba prestanda och
imponerande batteritid kommer du inte att sakna
något i denna omvandlingsbara bärbara dator
som kombinerar det bästa av två världar.

Mångsidighet
Njut av en smidig övergång från bärbar dator till platta och allt däremellan, med ett elegant designat
360°-gångjärn som gör att denna omvandlingsbara bärbara dator ser bra ut i alla lägen.
Fantastisk stil i alla lägen
Denna omvandlingsbara bärbara dator är otroligt tunn och lätt med ett läckert, stilrent metallhölje – en
mästerlig kombination av design och prestanda. Med fyra användningslägen i en 15,9 mm tunn dator.
Svåröverträffat?
Imponerande prestanda. För en dag på språng.
Gläd dig åt blixtsnabba prestanda hela dagen lång på denna förstklassiga x360 med upp till 12.5 timmars
batteritid för att klara ditt tuffa schema.1
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
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.4
● Visa foton, videofilmer och spel med fantastisk skärpa från nästan vilken vinkel som helst på en 33,8
cm (13 tum) full HD-skärm eller Quad HD-pekskärm (tillval) med extra bred betraktningsvinkel.3
● Håll jämna steg med dina mest krävande uppgifter samtidigt som du sparar på batteriet med
hastigheten och reaktionsförmågan hos den kraftfulla Intel® Core™-processorn.
● Vi presenterar den blixtsnabba hårddisken som klarar allt du kräver av den. Läs in dina appar snabbt
med snabba och effektiva HP Solid-State-diskar.

Batteritiden varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, använda program, funktioner, användning, trådlös funktion och inställningar för energihantering. Batteriets maxkapacitet
minskar naturligt ju längre och ju längre det används. Gå till http://www.bapco.com för mer information. 2 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 3 HD-innehåll
(high-definition) krävs för visning av HD-bilder. 4 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner,
programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid
uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 5 Internetabonnemang krävs, ingår inte.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, upp till 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i5-processor

Minne

8 GB DDR3L SDRAM (på kortet)

Informationslagring

256 GB M.2 SSD

Webbkamera

HP TrueVision Full HD WVA-webbkamera (framåtvänd) med integrerade dubbla digitala mikrofoner

Sensorer

Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Trusted Platform Module (TPM)

Bildskärm

33,8 cm (13,3") LED-bakgrundsbelyst FHD IPS-pekskärm (1 920 x 1 080)

Grafik

Intel® HD Graphics 520

Ljud

Bang & Olufsen; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst chiclet; HP Control Zone Trackpad

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort
1 SD-mediekortläsare för flera format

Funktioner

Pekskärm

Batterityp

3-cells 56 Wh litiumjonpolymer

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Silvergrå, aluminiumskydd

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™1

Ytterligare information

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

Vikt

1,45 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice 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.

1

McAfee LiveSafe 12 månader kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 12 månader ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP 13,3
läderfodral
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth-mus
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3 års hämtningsoch returservice
UM963E
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