Datablad

HP Spectre Notebook
13-v001no
Fantastiskt tunn. Otroligt kraftfull
Det här är design och teknik på en helt ny nivå.
Utvalda material och slående hantverk skapar en
upplevelse som inte liknar något annat. En
fantastisk konstruktion som är 10,4 mm tunn och
full kraft från Intel® Core™ i5 eller i7 gör den här
lyxiga bärbara datorn helt oemotståndlig.
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Det finns tunn, och det finns tunnare
Lust startar med en design som saknar motstycke. Den här otroligt tunna bärbara datorn är tillverkad av
hållbart aluminium och kolfiber, och omdefinierar perfektion.
Mer kraft i varje millimeter
Det är dags för otrolig prestanda och revolutionerande design sida vid sida. Det banbrytande
Hyperbaric-kylsystemet drar in sval luft så att den fulla kraften från Intel® Core™ i2 blir fantastisk
verklighet.
Ett mästerverk för sinnena
Unna dig en mer raffinerad underhållning med en full HD3, kant-till-kant Corning® Gorilla® Glass-skärm,
ljud från Bang & Olufsen och tre USB-C™-portar4 för externa bildskärmar och tillbehör.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.17
Höjdpunkter:
● Nu är Windows 10 här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.
● Snabbare, tystare och med fler funktioner förbättrar den 6:e generationens Intel® Core™-processorer
datorupplevelsen som aldrig förr.
● Med BrightView-panelen visas dina videor, foton och dokument klart, tydligt och perfekt för en idealisk
inomhusupplevelse.
● Njut av skarpa, livliga bilder på FHD-skärmen – även ur extremt vida betraktningsvinklar.

Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens
varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. 3 Full HD-innehåll krävs för visning av FHD-bilder. 4 USB Type-C™
och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. 17 Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs. 5 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. 6 Full HD-innehåll (FHD) krävs
för visning av FHD-bilder. 7 Prestandan är sekventiellt snabbare (i skrivskyddat läge) jämfört med en traditionell hårddisk. Prestandaförbättringar kan variera beroende på systemets hårdvara och konfiguration.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvara - Produktivitet

1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Processor

Intel® Core™ i7-6500U (2,5 GHz, upp till 3,1 GHz, 4 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: 6:e generationens Intel® Core™ i7-processor

Minne

8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (på kortet)

Informationslagring

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webbkamera

HP TrueVision-kamera med HD och dubbla digitala mikrofoner

Kommunikation

Intel® 802.11ac (2x2) kombination av Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

TPM-stöd (Trusted Platform Module)

Bildskärm

33,8 cm (13,3 tum) IPS UWVA med full HD, BrightView Corning® Gorilla®-glas och WLED-bakgrundsbelysning (1 920 x 1 080)

Grafik

Intel® HD Graphics 520

Ljud

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Quad-högtalare

Tangentbord

Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C™, HP USB Boost); 2 USB 3.1 Gen 2 (Type-C™, HP USB Boost, Thunderbolt)

Batterityp

4-cells, 38 Wh litiumjon

Strömförsörjning

45 W USB Type-C™-nätadapter

Produktens färg

Dark ash silver, övre tangentbordsram i luxe copper

HP-appar

HP Cool Control; HP Lounge

Programvara

Netflix

Service och Support

McAfee LiveSafe™1

Tillbehör som ingår

Fodral; USB Type-C™-/USB 3.0-adapter

Ytterligare information

P/N: E8P68EA #UUW
UPC/EAN code: 889899845363

Vikt

1,11 kg; Förpackat: 3,42 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; Förpackat: 42,9 x 12,6 x 33,5 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.
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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 S6500 svart
trådlös högtalare
N5G09AA

HP H3100
trådbundna
hörlurar, svarta
T3U77AA

3 års hämtningsoch returservice
UM963E

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller
för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel,
tryckfel eller utelämnad information häri. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och
används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör
respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner 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 det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för
uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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