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HP Spectre x360 Convertible 13-w000no
360° med uimotståelig allsidighet
Vi utviklet den nye Spectre x360-modellen til å være alt du kunne ønsket deg. De fire allsidige modusene ble laget for
de som krever uhemmet frihet. Forlokkende kraft i vår tynneste konverterbare ramme – vi har utviklet en enhet som
gjør alt. Hvorfor motstå fristelsen?

Forførende tynn

Vår tynneste x360-modell til dags
dato er uimotståelig elegant og
imponerende allsidig. Den
super-tynne mikro-kant-skjermen lar
deg virkelig oppleve den oppslukende
friheten til de fire unike modusene.

Fortryllende kraft

Forbered deg på å få gjort mer enn
du trodde var mulig, med opptil 16
timer batteritid1 og HP Fast Charge.2
Få uovertruffen ytelse hele dagen
med en lynrask Intel®
Core™-prosessor.

Fristende lyd

Underholdningen blir levende og
lyden kan føles med de fire
HP-høyttalerne, HP Audio Boost og
lyd som er finjustert i samarbeid med
ekspertene hos Bang & Olufsen. Vekk
sansene med perfekt PC-lyd.

HP Lounge – kom nærmere
favorittartistene dine

Med ubegrenset tilgang til musikk og
eksklusivt innhold for HP-kunder er
det ingen grunn til å søke etter det –
det kommer til deg.17

Batteritiden vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale
batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2Lader batteriet opptil 90 % på 90 minutter når systemet er slått av (med kommandoen "avslutt"). Anbefales for bruk
med HP-adapteren som følger med den bærbare PC-en, anbefales ikke med batteriladere med mindre kapasitet. Når batteriet er 90 % fulladet, endrer systemet til normal ladehastighet. Tilgjengelig på enkelte HP
Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion-modeller. Se http://store.hp.com for en komplett liste over produktfunksjoner. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder.
Internett-tilgang kreves.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, opptil 3,1 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor
Minne
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (inkludert)
Datalagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafikk
Integrert Intel® HD Graphics 620
Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Fire høyttalere
Skjerm
33,8 cm (13,3") (diagonalt) FHD IPS BrightView WLED-bakbelyst berøringsskjerm
(1920 x 1080)
Strøm
45 W vekselstrømadapter
Batteritype
3-cellers, 57,8 Wt Li-ion
_

Tilkobling

Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibel)
Porter
1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt Gen 3)
Webcam
HP TrueVision FHD IR-kamera med dobbel digital mikrofon

Design

Produktfarge
Naturlig sølv, aluminumsdeksel
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Programvare
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office
365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: X9X79EA #UUW
UPC/EAN code: 190780892794
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
1,44 kg
Mål
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
Pakket: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
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.
Medfølgende tilbehør
Veske; USB Type-C™ til RJ-45 Gigabit dongle
Tastatur
"Island-style" tastatur i full størrelse, bakbelyst, med numerisk tastatur
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser
Egenskaper
Webkamera støtter Windows Hello
Sikkerhetsadministrasjon
Trusted Platform Module (TPM )-støtte
Sensorer
Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Kompatibelt tilbehør*

Grantiservicer*

* Ikke inkludert.
HP H2800 svart
hodesett
J8F10AA

HP Z5000
trådløs mus i
mørk sølvaske
W2Q00AA

HP 35,6 cm (14")
Spectre sort
slank
toppåpning
W5T45AA

3 års henting og
retur
UM963E

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