Datablad

HP Spectre x360
13-4280no
360 graders mångsidighet. Inga kompromisser.
Det är dags att kräva mer av din bärbara dator.
Funktion möter flexibilitet i en elegant designad
x360. Med fyra lägen, blixtsnabb prestanda och
imponerande batterilivslängd levererar den här
omvandlingsbara datorn på många plan. Hur du
än vinklar den så levererar Spectre x360.

Distinkt mångsidighet och stil
Njut av fyra lägen med smidig övergång från bärbar dator till platta och allt däremellan, med ett elegant
designat 360°-gångjärn och metallhölje. Den här tunna och lätta omvandlingsbara datorn har en mästerlig
kombination av design och prestanda.
Upplev levande färger
Quad HD OLED-skärmen1 ger mer levande och dramatiska bilder med ett suveränt färgspektrum. Bättre
kontrast och äkta svarta nyanser ger liv med fängslande kvalitet åt varje foto och film.
Imponerande prestanda. För en dag på språng.
Njut av blixtsnabb prestanda hela dagen lång på denna förstklassiga x360 med upp till 12,5 timmars
batteritid för att klara ditt tuffa schema.2
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:
● 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.
● Med Iris™-grafik kan du redigera foton som ett proffs eller använda de mest avancerade bildskärmarna
på marknaden.

QHD OLED-innehåll krävs för visning av QHD OLED-bilder. 2 Batteritiden för Windows 10/MM14 varierar beroende på 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. 17 Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12
månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs. 3 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt
hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan
läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 4 Prestandan är sekventiellt snabbare (i skrivskyddat läge) jämfört med en traditionell hårddisk. Prestandaförbättringar kan variera beroende på
systemets hårdvara och konfiguration.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvara - Produktivitet

1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Processor

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, upp till 3,2 GHz, 4 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: 6:e generationens Intel® Core™ i7-processor

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (på kortet)

Informationslagring

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webbkamera

HP TrueVision-kamera med full HD och dubbla digitala mikrofoner

Sensorer

Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikation

Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) och Bluetooth® 4.0 kombination (kompatibel med Miracast)

Användarvänlighet

TPM-stöd (Trusted Platform Module)

Bildskärm

33,8 cm (13,3 tum) UWVA med QHD, BrightView OLED-bakgrundsbelysning, kant-till-kant-glas och multipekfunktion (2 560 x 1 440)

Grafik

Intel® Iris™ Graphics 540

Ljud

Bang & Olufsen; Dubbla högtalare

Tangentbord

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

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort

Funktioner

Pekskärm

Batterityp

3-cells, 56 Wh litiumjon

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Silvergrå, aluminiumskydd

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Netflix

Service och Support

McAfee LiveSafe™1

Tillbehör som ingår

Fodral; USB-/Ethernet-adapter

Ytterligare information

P/N: X0M89EA #UUW
UPC/EAN code: 190780104927

Vikt

1,39 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

32,5 x 21,8 x 1,59 cm; Förpackat: 41,5 x 13 x 31 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års insändningsservice 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.

1

McAfee LiveSafe 12 månader kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 12 månader ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP S6500 svart
trådlös högtalare
N5G09AA

HP H3100
trådbundna
hörlurar, svarta
T3U77AA

HP Z5000
trådlös mus i
silver
W2Q00AA

3 års hämtnings- och
returservice
UM963E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från
HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information häri. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och
används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga
varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva
uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan
tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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