Datablad

HP Spectre X2
12-a000no
Vår tunnaste delbara dator skiljer sig från alla andra
Lysande design handlar om att få det bästa av två
världar, utan några begränsningar. Vår tunnaste
delbara dator har extra allt – den är tålig, snygg
och har kapacitet att öka din produktivitet som
dator, platta och oersättlig medhjälpare.

Förstklassig 2-i-1-upplevelse
Arbeta med full PC-prestanda med ett högpresterande tangentbord eller res fritt med mångsidigheten hos
en full-HD-platta i en enda kraftfull enhet.1
Mästerlig konstruktion
Vår tunnaste delbara dator är tillverkad av ett stycke aluminium och ett stativ av rostfritt stål för en stabil
och sömlös yta, och kombinerar häpnadsväckande elegans med pålitlig hållbarhet.
Obegränsad frihet
Arbeta utan att vara nära uttag. Tack vare upp till 10 timmars batteritid och LTE-kapacitet har du valet att
lämna strömkabeln hemma.2
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.3
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.4
● Det fullstora löstagbara island-style-tangentbordet låter dig arbeta var som helst. Tangentnedtryckning
på 1,5 mm gör skrivupplevelsen bekväm och bakgrundsbelysningen ger full produktivitet.
● Det innovativa U-formade stödet i rostfritt stål kan vridas 150° och håller din enhet i perfekt vinkel för
alla olika visningsbehov.
● FHD-pekskärmen på 30,5 cm (12 tum) med ips-teknik ger 170° visningsvinkel med en upplösning på 1
920 x 1 280 på en bakgrundsbelyst WLED-skärm.

Full-HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder. 2 Batteritiden för Windows 10 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös
funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Gå till http://www.bapco.com för mer information. 3 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12
månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 4 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det
kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan
tillämpas över tid för uppdateringar. 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, upp till 2,2 GHz, 4 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ M-processor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (på kortet)

Informationslagring

128 GB M.2 SSD

Webbkamera

5 MP HP TrueVision FHD-webbkamera (framåtvänd) med integrerade dubbla digitala mikrofoner; Intel® RealSense™ 3D-kamera med dubbel
digital mikrofon (bakåtvänd)

Kommunikation

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

Användarvänlighet

TPM-stöd (Trusted Platform Module)

Bildskärm

30,5 cm (12") WLED-bakgrundsbelyst WUXGA UWVA med BrightView (1 920 × 1 280)

Grafik

Intel® HD Graphics 515

Ljud

Bang & Olufsen; Fyra högtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst chiclet; Styrplatta med stöd för multipekgester

Portar

1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

3-cells 42 Wh litiumjonpolymer

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Naturligt silver

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™1

Tillbehör som ingår

Penna

Ytterligare information

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

Vikt

0,82 kg (platta); 1,19 kg (platta och bas); Förpackat: 3,18 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (platta); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (plattan och basen); Förpackat: 47 x 7,6 x 29,4 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 Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
trådlös mus,
Natural Silver
N4G84AA

HP 33,78 cm
(13,3 tum)
Spectrumfodral, svart
T9J02AA

3 års hämtningsoch returservice
UM963E
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