Taulukot

HP Spectre x360
13-4112no
Tekeekö kannettava kaikkensa puolestasi?
On aika vaatia kannettavalta enemmän. Toiminnot
ja joustavuus tyylikkäässä x360 -laitteessa.
Spectre x360 toimii kaikissa kulmissa. Tässä
muunnettavassa kannettavassa on neljä tilaa,
salamannopea suorituskyky ja vaikuttava akun
kesto, joten pääset nauttimaan kaikista
mahdollisista ominaisuuksista mistään tinkimättä.

Poikkeuksellista monipuolisuutta
Nauti saumattomasta siirtymisestä kannettavasta tablettiin ja kaikkeen siltä väliltä, sillä tyylikäs 360
asteen kääntyvyys takaa, että kannettava näyttää hyvältä kaikissa asennoissa.
Upea tyyli mistä tahansa kulmasta
Tämä muunnettava kannettava on ällistyttävän ohut ja kevyt, ja sen metallirunko on näyttävä, mikä takaa
tyylikkyyden ja suorituskyvyn mestarillisen yhdistelmän. Mikä vetää vertoja laitteelle, joka tarjoaa neljä eri
tilaa 15,9 mm:n paksuisessa profiilissa?
Erinomainen suorituskyky. Kannettavuutta koko päivän ajaksi.
Nauti salamannopeasta suorituskyvystä koko päivän ajan tällä ensiluokkaisella x360 -laitteella, jonka 12.5
tuntia kestävän akun ansiosta asiat hoituvat aikataulun mukaisesti.1
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.4
● Katso valokuvia, videoita ja pelejä hämmästyttävän kirkkaina lähes mistä tahansa kulmasta tällä
lävistäjältään 33,8 cm:n (13 tuuman) täysteräväpiirtoisella tai lisävarusteena saatavalla Quad HD
-kosketusnäytöllä, joka tarjoaa erittäin laajat katselukulmat.3
● Suorita kaikkein vaativimpia tehtäviäsi ja säästä samalla akkua tehokkaan Intel® Core™ -suorittimen
nopeuden ja lyhyiden vasteaikojen avulla.
● Saammeko esitellä salamannopean aseman, joka suoriutuu kaikista tehtävistä? Lataa sovellukset
nopeasti ja tehokkaasti HP:n SSD-asemilla.

Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee
luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.bapco.com. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 HD-katseluun tarvitaan
HD-materiaalia. 4 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista,
jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia
vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 5 Edellytyksenä internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i7-6500U -suoritin (2,5–3,1 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Web-kamera

Täysteräväpiirtoinen HP TrueVision -WVA-verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja kaksi sisäistä digitaalista mikrofonia

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari; Gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Intel 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) LED-taustavalaistu, QHD-tarkkuuksinen IPS-kosketusnäyttö (2 560 × 1 440)

Näytönohjain

Intel® HD 520 -näytönohjain

Ääni

Bang & Olufsen; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö erotetuin näppäimin; Monikosketusta tukeva kosketuslevy

Portit

HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 3 USB 3.0 -porttia (HP USB Boost); mini-DisplayPort
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Kosketusnäyttö

Akun tyyppi

3-kennoinen 56 Wh:n litiumioniakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™1

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Suojus; USB–Ethernet-sovitin

Lisätiedot

P/N: X0K53EA #UUW
UPC/EAN code: 190780300954
Valmistettu Kiinassa

Paino

1,45 kg; Pakattu: 3,38 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

32,5×21,8×1,6 cm; Pakattu: 41,5×13×31 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

1

12 kuukauden ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 12 kuukauden. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP 13,3
-nahkasuojus
F3W21AA

HP:n langaton
Roar Plus
-kaiutin (musta)
G0H96AA

HP Z8000
-Bluetooth-hiiri
H6J32AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
UM963E
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