Taulukot

HP Spectre x360
13-4200no
360˚ monipuolisuutta. Ilman kompromisseja.
On aika vaatia kannettavalta enemmän. Toiminnot
ja joustavuus yhdistyvät tyylikkäässä x360
-laitteessa. Neljän eri tilan, salamannopean
suorituskyvyn ja vaikuttavan akun käyttöajan
ansiosta tämä hybriditietokone täyttää tarpeesi
useammalla kuin yhdellä tavalla. Spectre x360
toimii kaikissa kulmissa.

Erottuvaa monipuolisuutta ja tyylikkyyttä
Nauti 4 tilasta ja saumattomasta siirtymisestä kannettavasta tablettiin ja kaikkeen siltä väliltä upeasti
suunnitellun 360° saranan ja metallirungon avulla. Tämä ohut ja kevyt hybriditietokone on mestarillinen
yhdistelmä suunnittelua ja suorituskykyä.
Koe elävät värit
Quad HD OLED -näyttö1 tuottaa eloisampia ja dramaattisempia kuvia erinomaisen värivalikoiman avulla.
Parempi kontrasti ja todentuntuiset mustan sävyt elävöittävät jokaista valokuvaa ja elokuvaa
katseenvangitsevalla laadulla.
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.2
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.17

Quad-teräväpiirtokuvan katseluun tarvitaan quad-teräväpiirtomateriaalia (OLED). 2 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien
sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com. 17
Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Ohjelmisto - tuottavuus

Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille

Prosessori

Intel® Core™ i7-6560U -suoritin (2,2–3,2 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Web-kamera

HP TrueVision -täysteräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

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) monikosketuseleitä tukeva, OLED-taustavalaistu QHD UWVA BrightView -teräväpiirtonäyttö (2 560 × 1
440), jossa reunasta reunaan ulottuva lasi

Näytönohjain

Intel® Iris™ 540 -näytönohjain

Ääni

Bang & Olufsen; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen, taustavalaistu näppäimistö, jossa erotetut näppäimet ja numeronäppäimistö; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

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

Ominaisuudet

Kosketusnäyttö

Akun tyyppi

3-kennoinen 56 Wh:n litiumioniakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Tuhkanharmaa, alumiinikansi

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™1

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Suojus; USB–Ethernet-sovitin

Lisätiedot

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

Paino

1,39 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

32,5×21,8×1,59 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:n musta
langaton
S6500-kaiutin
N5G09AA

HP:n H3100
langalliset
kuulokkeet,
musta
T3U77AA

Langaton HP
Z5000 -hiiri,
hopea
W2Q00AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
UM963E
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