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11-u004no
Underhållningsrevolution i 360 grader
Det är dags att tänka om när det gäller bärbara
datorer och prova något radikalt annorlunda.
Växla smidigt mellan fyra lägen och njut av
underhållning som för dig närmare skärmen än
någonsin tidigare.

En bärbar dator som utmanar konventionerna
Tack vare 360-gradersgångjärnet kan du enkelt byta från att arbeta i vanligt läge, titta på film i stående
läge, spela i vinklat läge och hänga med på resande fot som platta.
Ta med den överallt
Vår tunnaste och lättaste Pavilion x360 någonsin har ett mindre gångjärn. Och med batteriets utmärkta
livslängd är din bärbara dator redo för underhållning – när som helst och var som helst.
En oerhört kraftfull ljudupplevelse
Upplev fylligt, verklighetstroget ljud med HP Audio Boost och ljud som specialanpassats av experter på
B&O PLAY. Låt dig inspireras av ljudet.
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.
● Denna HP-dator ger dig den hastighet du behöver för att få viktiga saker uträttade. Med
branschledande processorer behöver du aldrig oroa dig för att inte ha tillräckligt med kraft.
● HP Imagepad gör navigeringen på skärmen enkel och intuitiv. Med stöd för upp till fyra fingrar samtidigt
kan du interagera mer naturligt med allt ditt innehåll.
● Du kan enkelt styra din HP-dator med hjälp av den responsiva pekskärmen och ge alla en fantastisk
upplevelse med extra vida betraktningsvinklar och en HD-skärm.
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Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvara - Produktivitet

1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Processor

Intel® Pentium® N3710 (1,6 GHz, upp till 2,56 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Pentium®-processor

Minne

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Överföringshastigheten är upp till 1 600 MT/s

Informationslagring

500 GB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Webbkamera

HP Wide vision-kamera med HD och dubbla digitala mikrofoner

Sensorer

Accelerometrar; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Intel® 802.11ac (1x1) kombination av Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver®-lås; TPM-stöd (Trusted Platform Module)

Bildskärm

29,5 cm (11,6 tum) IPS WLED-bakbelyst med HD, kant-till-kant-glas och multipekfunktion (1 366 x 768)

Grafik

Intel® HD Graphics 405

Ljud

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord med integrerad numerisk knappsats; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0
1 SD-mediekortläsare för flera format

Funktioner

Omvandlingsbar

Batterityp

3-cells, 41 Wh litiumjon;
Stöd för snabb batteriladdning: 90 % på 90 minuter

Riktpunkt för batteriets livslängd

Upp till 10 timmars uppskattad batteritid.3

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Hölje i modern gold, tangentbordsram i ash silver; Design med horisontella penseldrag, tangentmönster i rad mot digitala hot

HP-appar

HP CoolSense; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Programvara

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: Y0A69EA #UUW
UPC/EAN code: 190780273791

Vikt

1,41 kg; Förpackat: 2,15 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

30,6 x 20,8 x 1,93 cm; Förpackat: 44,9 x 30,5 x 6,9 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.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.) 3
Uppskattad batteritid för Windows 10 baseras på Windows 10/MobileMark®- benchmarking från 2014. Batteritiden varierar på grund av olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program,
funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.
1

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP 29,46 cm
(11,6 tum)
Spectrum-fodral,
rött
M5Q13AA

HP 29,46 cm
(11,6 tum)
neoprenfodral,
svart/röd
V5C20AA

HP Z5000
trådlös mus i
silver
W2Q00AA

3 års hämtnings- och
returservice
U1PS3E
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