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Bøyer den bærbare PC-en seg bakover for deg?
Det er på tide å kreve mer fra den bærbare PC-en.
Funksjon møter fleksibilitet i den elegant
utformede x360. Uansett hvordan du bøyer den,
Spectre x360 leverer. Med fire moduser, lynrask
ytelse og den imponerende batteritiden, har
denne hybrid PC-en best av alle verdener og det
uten noen mangler.

Distinkt allsidighet
Gled deg over en sømløs overgang fra bærbar PC til nettbrett, og alt mellom, med et elegant utformet
360° hengsel som gjør at denne hybrid PC-en ser flotte ut i alle posisjoner.
Imponerende stil fra hvilken som helst vinkel
Utrolig tynn og lett i et visuelt imponerende metallskall. Denne fleksible og bærbare PC-en er en mesterlig
blanding av design og ytelse. Med fire moduser i en 15,9 mm profil, hva kan den sammenliknes med?
Imponerende ytelse. Flyttbar hele dagen.
Gled deg over lynrask ytelse gjennom hele dagen på denne førsteklasses x360 som kan skilte med opptil
12.5 timer batteritid for timeplanen som ikke kan endres.1
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.2

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre. 4
● Vis bilder, videoer og spill med forbløffende klarhet fra nesten hvilken som helst vinkel med denne
berøringsskjermen på 33,8 cm (13 tommer) i FHD eller QHD med veldig brede visningsvinkler.3
● Hold tritt med de mest krevende oppgavene samtidig som du sparer batteridriftstid med hastigheten og
responsiviteten til den kraftige Intel® Core™-prosessoren.
● Møt den lynraske disken som holder tritt med alle dine behov. Åpne appene kjapt med raske og
effektive SSD-disker fra HP.

Batteritiden vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil
normalt bli redusert over tid og med bruk. Se http://www.bapco.com hvis du ønsker mer informasjon. 2 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd. 3 HD-innhold (High
Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. 4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller
BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for
oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 5 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, opptil 2,8 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Minne

8 GB LPDDR3-1600 SDRAM (inkludert)

Datalagring

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

HP TrueVision Full HD WVA-webkamera (vendt forover) med to integrerte digitale mikrofoner

Sensorer

Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikasjon

Kombinert Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Trusted Platform Module (TPM )-støtte

Skjerm

33,8 cm (13,3" diagonalt) FHD IPS LED-bakbelyst berøringsskjerm (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Lyd

Bang & Olufsen; To høyttalere

Tastatur

"Island-style" bakbelyst tastatur i full størrelse; TouchPad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort
1 flerformats SD-kortleser

Egenskaper

Berøringsskjerm

Batteritype

3-cellers, 56 Wt Li-ion

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv, aluminumsdeksel

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™1

Medfølgende tilbehør

Veske; USB til Ethernet-adapter

Tilleggsinformasjon

P/N: X0K49EA #UUW
UPC/EAN code: 190780273586
Produsert i Kina

Vekt

1,45 kg; Pakket: 3,38 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Pakket: 41,5 x 13 x 31 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

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

1

McAfee LiveSafe 12-måneders gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)

Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP
13,3-tommers
læretui
F3W21AA

HP Roar Plus
svart trådløs
høyttaler
G0H96AA

HP Z8000
Bluetooth-mus
H6J32AA

3 års henting og retur
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