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360° ubegrenset fleksibilitet
Underholdning og produktivitet får liv med HP
ENVY x360. De fire modiene gir deg mulighet til å
bytte mellom jobb og spilling uten problemer. Den
er fullspekket med alle funksjonene du trenger for
å få mest mulig ut av alt du gjør. Med 360°
allsidighet er underholdningen du leter etter, alltid
rett rundt hjørnet.

360° muligheter
Den fleksible 360° hengselen og slanke metallkroppen gir deg fire unike moduser for høy produktivitet,
fete presentasjoner og oppslukende underholdning.
Et vakkert skue
Forsterk all underholdningen din på den iøynefallende FHD-skjermen på 39,6 cm (15,6") diagonalt1, med
AMD FreeSync™ 2-teknologi for problemfri, jevn videoavspilling og rå grafikkytelse.
En svært rik lydopplevelse
Underholdningen blir levende og lyden kan føles med doble HP-høyttalere, HP Audio Boost og lyd som er
finjustert i samarbeid med ekspertene hos Bang & Olufsen. Vekk sansene med perfekt PC-lyd.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.17

1 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder. 2 FreeSync er en AMD-teknologi som er aktivert på FHD-skjermer. Den er laget for å eliminere hakking og bildebrudd i spill og videoer ved å låse skjermens
oppdateringsrate til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD Radeon™-grafikk og/eller AMD A-serien APU som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (eller nyere) kreves.
Tilpassbare oppdateringsrater varierer avhengig av skjermen. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvare - produktivitet

1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Prosessor

AMD Dual-Core A9-9410 APU (2,9 GHz, opptil 3,5 GHz, 1 MB hurtigbuffer)
Prosessorfamilie: AMD Dual-Core A Series-prosessor

Minne

8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Datalagring

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Sensorer

Akselerometre; Gyroskop; eCompass

Kommunikasjon

Kombinert Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver®-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes; Trusted Platform Module (TPM)-støtte

Skjerm

WLED-bakbelyst FHD IPS UWVA-skjerm på 39,6 cm (15,6") (diagonalt), aktivert for flerberøring, med kant-til-kant-glass (1920 x 1080)

Video

AMD Radeon R3-grafikk

Lyd

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; To høyttalere

Tastatur

"Island"-stil i full størrelse, bakbelyst; TouchPad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 flerformats SD-kortleser

Egenskaper

AMD FreeSync™-teknologi Webkamera støtter Windows Hello

Batteritype

4-cellers, 55,67 Wt litiumion; Vekt
Støtter hurtiglading av batteri: 90 % på 90 minutter

Mål for batteritid

Opptil 9 timer og 45 minutter batterilevetid1

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Mørk aske/sølv

HP-apper

HP CoolSense; HP Lounge

Programvare

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: X3L47EA #UUW
UPC/EAN code: 190780104958

Vekt

2,01 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

38 x 25 x 1,88 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves,
men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på
ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og
strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.
1

Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.
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