Dataark

HP Spectre x360 Convertible 13-w001no
360 graders uimodståelig fleksibilitet
Vi har designet den helt nye Spectre x360 på en måde, så du slet ikke kan modstå den. De fire fleksible tilstande er
beregnet til dem, der kræver grænseløs frihed. Vi har udviklet en enhed, der kan gøre det hele – og har masser af
kræfter i vores hidtil tyndeste konvertible ramme. Hvorfor forsøge at modstå fristelsen?

Forførende slank

Vores hidtil tyndeste x360 er
uimodståelig slank og utrolig
fleksibel. Den imponerende tynde
skærm med den smalle kant giver dig
en utrolig frihed, uanset hvilken af de
fire forskellige tilstande du benytter.

Fascinerende kraft

Du kan gøre meget mere, end du
nogensinde har forestillet dig, med
op til 16 timers batterilevetid1 og HP
Fast Charge.2 Og med en lynhurtig
Intel® Core™-processor er ydeevnen i
top hele dagen.

Fængende lyd

Med fire HP-højtalere, HP Audio Boost
og speciel justering udført af
eksperter hos Bang & Olufsen bliver
underholdningen levende med lyd, du
kan mærke. Væk sanserne med
perfekt lyd på din pc.

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

Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet
reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Batteriet genoplades op til 90 % inden for 90 minutter, når systemet er slukket (med kommandoen "Luk ned").
Anbefales til brug sammen med HP-adapteren, der leveres med den bærbare pc. Det anbefales ikke at bruge en batterioplader med lavere kapacitet. Når opladningen har nået 90 %, vender opladningshastigheden tilbage
til normal hastighed. Fås på udvalgte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion-modeller. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på http://store.hp.com. 17 HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset
adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, op til 3,5 GHz, 4 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 7. generations Intel® Core™ i7-processor
Hukommelse
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (indbygget)
Harddiskplads
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafik
Integreret Intel® HD Graphics 620
Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Fire højtalere
Skærm
BrightView WLED-bagbelyst FHD IPS-berøringsskærm på 33,8 cm (13,3" diagonalt)
(1920 x 1080)
Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 45 W
Batteritype
3-cellers litiumion-batteri på 57,8 Wh
_

Tilslutning

Trådløs forbindelse
Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (understøtter
Miracast)
Porte
1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
1 USB 3.1, 1. generation (1 HP Sleep og Charge)
2 USB 3.1 Type-C™, 2. generation (1 HP Sleep and Charge, Thunderbolt, 3. generation)
Webcam
HP TrueVision FHD-kamera med IR-teknologi og to digitale mikrofoner

Design

Produktfarve
Sølvfarvet aluminiumscover
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: Y5U29EA #UUW
UPC/EAN code: 190780808993
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
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 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.
Inkluderet tilbehør
Etui; USB Type-C™ til RJ-45 Gigabit-dongle
Tastatur
Bagbelyst tastatur i fuld størrelse med numeriske tastatur ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multiberøringsgestik
Funktioner
Webkamera understøtter Windows Hello
Sikkerhedsstyring
Understøtter Trusted Platform Module (TPM)
Sensorer
Accelerationsmåler; Gyroskop; eCompass

Kompatibelt tilbehør*

Garantitjenester*

* Medfølger ikke.
HP
H2800-headset,
sort
J8F10AA

Trådløs HP
Z5000-mus i
mørk askegrå
W2Q00AA

Sort, slank HP
Spectre-taske på
35,6 cm (14")
med åbning
foroven
W5T45AA

3 års afhentning og
returnering
UM963E

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