Folha de Dados

HP Spectre x360
13-4150np
O seu portátil dá a volta para ficar de frente para si?
Está na altura de exigir mais do seu portátil. A
funcionalidade junta-se à flexibilidade num design
elegante x360. Seja em que ângulo for, o Spectre
x360 está sempre operacional. Com quatro
modos, desempenho extremamente rápido e
duração da bateria impressionante, este portátil
convertível tem o melhor de todos os mundos e
sem desvantagens.

Versatilidade distinta
Tire partido de uma transição sem problemas de portátil para tablet e para todas as outras opções com
um suporte elegante de 360° que faz com que este portátil convertível fique bem em qualquer posição.
Estilo impressionante a partir de qualquer ângulo
Extremamente fino e leve e com uma estrutura em metal impressionante, este portátil convertível é uma
combinação excelente de design e desempenho. Com quatro modos e um perfil de 15,9 mm, não há
comparação possível!
Desempenho excecional. Portabilidade diária.
Desfrute de um desempenho extremamente rápido ao longo de todo o dia com este x360 premium com
até 12.5 horas de autonomia de bateria para não comprometer a sua agenda.1
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos, não é preciso procurá-los, porque eles chegam até
si.2
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.4
● Veja fotografias, vídeos e jogos com uma clareza impressionante a partir de praticamente qualquer
ângulo neste ecrã táctil Quad HD opcional ou Full HD de 33,8 cm (13 pol.) na diagonal.3
● Enfrente as suas tarefas mais exigentes, preservando a vida útil da bateria, com a velocidade e
capacidade de resposta do potente processador Intel® Core™.
● Conheça a unidade ultrarrápida que consegue satisfazer todas as suas exigências. Carregue as suas
aplicações num abrir e fechar de olhos com as unidades de estado sólido HP rápidas e eficientes.

A vida útil da bateria depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade
máxima da bateria irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte http://www.bapco.com para obter mais informações. 2 Acesso ilimitado e gratuito ao portfolio da Universal Music, por 12
meses. É necessário o acesso à Internet. 3 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição. 4 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do
Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado
automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com. 5 Necessário serviço de Internet, não incluído.
1

Folha de Dados

HP Spectre x360
13-4150np

Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Core™ i7-6500U com placa gráfica Intel® HD 520 (2,5 GHz, até 3,1 GHz, 4 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i7

Memória

SDRAM LPDDR3-1600 de 8 GB (integrada)

Armazenamento

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

Webcam HP TrueVision Full HD WVA (frontal) com microfones digitais duplos integrados

Sensores

Acelerómetro; Giroscópio; eCompass

Comunicação

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 (compatível com Miracast)

De fácil utilização

Suporte para Trusted Platform Module (TPM)

Ecrã

Ecrã tátil FHD IPS com retroiluminação LED de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Video

Placa gráfica Intel® HD 520

Som

Bang & Olufsen; Dois altifalantes

Teclado

Teclado retroiluminado de tamanho completo com teclado numérico integrado; HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque

Portas

1 HDMI; 1 combo de auscultadores/microfone; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Características

Ecrã táctil

Tipo de Bateria

Polímero de iões de lítio 3 cél. 56 Wh

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 45 W

Cor do Produto

Capa de alumínio prateada

Apps HP

HP Lounge

Software

Netflix; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™1

Acessórios incluídos

Bolsa; Adaptador de USB para Ethernet

Informação adicional

P/N: X0M87EA #AB9
UPC/EAN code: 889899954928
Fabricado na China

Peso

1,45 kg; Embalado: 3,38 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Embalado: 41,5 x 13 x 31 cm; As dimensões variam de acordo com a configuração

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos
Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter mais informações:
www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
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Oferta da versão de demonstração de 12 meses do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 12 meses incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)

Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Capa de
cabedal HP de
13,3 pol.
F3W21AA

Altifalante sem
fios HP Roar
Plus preto
G0H96AA

Rato Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

3 anos, recolha e
devolução
UM946E

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP
estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de
garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas
as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou hardware, controladores e/ou software de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade
do Windows. Consulte http://www.microsoft.com. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
Abril 2016

