Datasheet

HP Spectre x360
15-ap007nd
360º allround. Geen concessies.
Het woord consessie komt niet in ons
woordenboek voor. Wij hebben de Spectre x360
met slechts één doel ontworpen: onbeperkte
vrijheid. Wij hebben een pc gebouwd die elke
uitdaging aankan en uitstekende prestaties levert.
Omdat jij het verdient.

Dun, slim en geavanceerd
Met de vier unieke modi heb je een snelle notebook, een geweldige presentatietool en een
multimediawonder in één bijzonder dun, gemakkelijk draagbaar apparaat.
Ervaar het verschil met 4K
Het 15,6-inch (39,6-cm) diagonale scherm met een 4K2-resolutie3 is klaar voor de toekomst in HD4. Je
foto's en video's zien er sprankelend uit met tot 8 miljoen pixels.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.5

4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden. 4K-scherm is optioneel. 3 De specificaties variëren afhankelijk van het productnummer. 4 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van
high-definition beelden.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, tot 3,2 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Geheugen

16 GB LPDDR3 SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

512-GB M.2 SSD

Webcam

HP TrueVision Full HD webcam (aan voorzijde) met twee ingebouwde digitale microfoons

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal UHD IPS WLED-backlit multitouch-ondersteuning, glas van rand tot rand (3840 x 2160)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Geluid

Bang & Olufsen; Vier luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit toetsenbord; TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 4 USB 3.0 (1 Type-C); 1 mini-DisplayPort
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Kenmerken OR functies

Touchscherm

Type batterij

3-cels, 64,5-Wh lithium-ion

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natuurlijk zilveren aluminium klep

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™1

Meegeleverde accessoires

Hoes; USB Ethernet-adapter

Extra informatie

P/N: V4P02EA #ABH
UPC/EAN code: 889899096383

Gewicht

1,82 kg; In verpakking: 3,97 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

37,8 x 24,7 x 1,6 cm; In verpakking: 48,7 x 13,5 x 35,8 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

1

McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Z8000
Bluetooth-muis
H6J32AA

HP Premium
koerierstas
J4Y51AA

HP Roar Travel
M1F95AA

3 jaar haal- en brengservice
UM963E
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