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Dette er vores tyndeste computer, der kan skilles ad, og den
ligner ingen anden
Godt design handler om at få det bedste fra to
verdener og slippe uden om begrænsningerne.
Denne vores tyndeste computer, der kan skilles
ad, sparer ikke på noget – den er holdbar, stilfuld
og driftsstærk nok til at tjene som pc, tablet-pc og
uundværlig assistent og sende din produktivitet
på himmelflugt.

Førsteklasses 2-i-1-oplevelse
Du får mulighed for at arbejde med fuld pc-kraft på et driftsstærkt tastatur eller tage arbejdet med på
rejsen, som var der tale om en tablet-pc med fuld HD, i én og samme ressourcestærke enhed.1
Mesterligt design
Dette er vores tyndeste enhed, som kan skilles ad. Den er forbløffende elegant og har en pålidelig
holdbarhed, idet den er formet ud af ét stykke aluminium og udstyret med en støttemekanisme af rustfrit
stål, som giver en robust og glat overflade.
Trådløs frihed
Arbejd uden direkte strøm. Med op til 10 timers batterilevetid og mulighed for LTE kan du frit efterlade
strømstikket derhjemme.2
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte 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
● Med det aftagelige tastatur i "island-style-design" og fuld størrelse kan du arbejde hvor som helst.
Tasterne skal kun trykkes 1,5 mm ned og sikrer maksimal skrivekomfort, og bagbelysningen giver
optimeret produktivitet.
● Det innovative, U-formede støtteben i rustfrit stål kan rotere 150 grader, så enheden altid er i den helt
rigtige betragtningsvinkel.
● FHD-berøringsskærmen på 30,5 cm (12") med IPS-teknologi giver dig en betragtningsvinkel på 170
grader og en opløsning på 1920 x 1280 på en bagbelyst WLED-skærm.

Der kræves fuld HD-indhold for at kunne se billeder i fuld høj opløsning. 2 Batterilevetiden i Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner,
forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på http://www.bapco.com. 3 Ubegrænset
adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang. 4 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes
hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP
og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ M3-6Y30 med Intel® HD Graphics 515 (900 Mhz, op til 2,2 Ghz, 4 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ M-processor

Hukommelse

4 GB DDR3L SDRAM (indbygget)

Harddiskplads

128 GB M.2 SSD

Webcam

5-MP HP TrueVision-webkamera (fremadrettet) med fuld HD og to integrerede digitale mikrofoner; Intel® RealSense™ 3D-kamera (bagudrettet)
med to digitale mikrofoner

Kommunikation

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

Brugervenlighed

Understøtter Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

WLED-bagbelyst WUXGA UWVA BrightView-skærm (1920 x 1280) på 30,5 cm (12")

Video

Intel® HD Graphics 515

Lyd

Bang & Olufsen; Fire højtalere

Tastatur

Fuld størrelse, bagbelyst ("island-style"); Touchpad med understøttelse af multi-touch-bevægelser

Porte

1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

3-cellers, 42-Wh Li-ion-polymer

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Naturlig sølv

HP-apps

HP Lounge

Software

Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™1

Inkluderet tilbehør

Stylus-pen

Yderligere oplysninger

P/N: N7K41EA #UUW
UPC/EAN code: 889894681591

Vægt

0,82 kg (tablet-pc); 1,19 kg (tablet-pc og bund); Pakket: 3,18 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet-pc); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet-pc og bund); Pakket: 47 x 7,6 x 29,4 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.
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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.

HP Roar Travel
M1F95AA

Trådløs HP
Z3200-mus,
naturlig sølv
N4G84AA

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

3 års afhentning og
returnering
UM963E
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