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HP Spectre x360
13-4200no
360 grader af muligheder. Ingen kompromiser.
Det er tid til at kræve mere af din bærbare
computer. Funktionalitet møder fleksibilitet i den
elegant designede x360. Med fire tilstande,
lynhurtig ydeevne og imponerende batterilevetid
leverer denne konvertible pc varen på alle
områder. Uanset hvordan du bøjer den, kan
Spectre x360 klare det.

Unik alsidighed og stil
Med et elegant designet 360-graders hængsel og metalhus får du 4 funktioner med glidende overgang fra
almindelig bærbar pc til tablet-pc – og alt derimellem. Denne tynde og lette konvertible pc er et
mesterværk i design og ydelse.
Oplev levende farver
Quad HD OLED-skærmen 1 giver mere levende og imponerende billeder med et fantastisk farveområde.
Bedre kontrast og ægte sort vækker alle fotos og film til live i opslugende kvalitet.
Imponerende ydelse. Nem at have med hele dagen.
Nyd den lynhurtige ydelse hele dagen på denne fantastiske x360, hvor du får op til 12,5 timers
batterilevetid – perfekt til en dagligdag, hvor der ikke er plads til at gå på kompromis.2
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte til dig.17

Der kræves Quad HD OLED-indhold for at kunne se Quad HD OLED-billeder. 2 MM14-batteriets levetid i Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer,
funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og brugen af det. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com. 17 HP-kunder kan få
1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Software - Produktivitet

En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Processor

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, op til 3,2 GHz, 4 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i7-processor

Hukommelse

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (indbygget)

Harddiskplads

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

HP TrueVision FHD-kamera med to digitale mikrofoner

Sensorer

Accelerationsmåler; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

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

Brugervenlighed

Understøtter Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

Multiberøringsskærm med QHD UWVA, BrightView OLED-bagbelysning og kant-til-kant-glas på 33,8 cm (13,3") (2560 x 1440)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Lyd

Bang & Olufsen; To højttalere

Tastatur

Bagbelyst tastatur i fuld størrelse med numeriske tastatur ("island-style"); HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 mini-DisplayPort

Funktioner

Berøringsskærm

Batteritype

3-cellers litiumion-batteri på 56 Wh

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Askegråt/sølvfarvet aluminiumscover

HP-apps

HP Lounge

Software

Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™1

Inkluderet tilbehør

Etui; USB til Ethernet-adapter

Yderligere oplysninger

P/N: E8N48EA #UUW
UPC/EAN code: 190780228388

Vægt

1,39 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

32,5 x 21,8 x 1,59 cm; Pakket: 41,5 x 13 x 31 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

1

McAfee LiveSafe, 12-måneders gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 12-måneders er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

Trådløs, sort HP
S6500-højttaler
N5G09AA

Sorte HP
H3100hovedtelefoner
med ledning
T3U77AA

Trådløs HP
Z5000-mus
(sølvfarvet)
W2Q00AA

3 års afhentning og
returnering
UM963E
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