Datasheet

HP Spectre x360 Convertible 13-w030nd
Sensationele 360º veelzijdigheid
De volledig nieuwe Spectre x360 is erop gebouwd om je te verleiden. De vier veelzijdige modi zijn gemaakt voor
gebruikers die totale vrijheid wensen. Wij hebben ons dunste convertible model een onweerstaanbare power gegeven,
zodat jij alles kunt doen wat je wilt. Waarom weerstand bieden?

Verleidelijk dun

Onze dunste x360 ooit is
onweerstaanbaar elegant en
opvallend veelzijdig. Ervaar de totale
vrijheid van vier unieke modi dankzij
het sublieme, dunne scherm met een
supersmalle rand.

Indrukwekkende kracht

Doe meer dan je voor mogelijk hield
met een acculevensduur van 16 uur1
en HP Fast Charge.2 De razendsnelle
Intel® Core™-processor levert de hele
dag topprestaties.

Verleidelijk geluid

Vier HP luidsprekers, HP Audio Boost
en door de experts van Bang &
Olufsen afgestemde audio brengen
entertainment hoorbaar en voelbaar
tot leven. Prikkel je zintuigen met een
perfect pc-geluid.

HP Lounge - je favoriete artiesten,
altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek
en exclusief materiaal voor klanten
van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.17

De acculevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de energiebeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Laadt de accu binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is
(met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een acculader met kleinere capaciteit. Nadat de accu tot 90% is opgeladen, gaat het
opladen door op normale snelheid. Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre, HP Envy, HP Omen en HP Pavilion pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken. 17 Gratis 12
maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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Pluspunten
Windows 10
Doe fantastische dingen met de vertrouwde Windows-interface, maar dan
beter.3
_

7e-generatie Intel® Core™-processors
De krachtige prestaties voorzien in al je multitaskingbehoeften, bieden
nieuwe interactiemethoden met de pc en verbeterde
4K-videofunctionaliteit.
_

IPS-scherm
Waar je ook staat, dit scherm met brede inkijkhoeken van 178° produceert
heldere, levendige beelden, zodat iedereen goed zicht heeft.
_

Intel® HD Graphics
Indrukwekkende graphics helpen bij alles wat je doet. Of je nu een video
bekijkt of op internet surft, Intel® HD Graphics geeft alle beelden op het
scherm soepel en levendig weer.
_

Opslagschijf
Geen zorgen over een groeiende verzameling digitale films, liedjes en
foto's. Met gigantische opslagopties kun je het allemaal bewaren en houd je
nog ruimte over.
_

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
3

Datasheet

HP Spectre x360 Convertible 13-w030nd

Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, tot 3,5 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: 7e-generatie Intel® Core™ i7-processor
Geheugen
16 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ingebouwd)
Gegevensopslag
1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Vier luidsprekers
Scherm
13,3-inch (33,8-cm) diagonaal FHD IPS BrightView WLED-backlit touchscreen (1920 x
1080)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
3-cels, 57,8-WHr lithium-ion
Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 16 uur2
_

Interface mogelijkheden

Draadloze connectiviteit
Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 hoofdtelefoon/microfoon combo
1 USB 3.1 Gen 1 (HP opladen in slaapstand)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP opladen in slaapstand, Thunderbolt Gen 3)
Webcam
HP TrueVision FHD IR-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp

Productkleur
Natuurlijk zilveren aluminium klep
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: Y5U99EA #ABH
UPC/EAN code: 190780892862
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,44 kg
Afmetingen
30,6 x 21,8 x 1,38 cm
In verpakking: 41,2 x 14,8 x 33,2 cm
Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
Hoes; USB Type-C™ naar RJ-45 Gigabit-dongel
Toetsenbord
Full-size eilandstijl backlit toetsenbord met numerieke toetsen
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Kenmerken OR functies
Webcam ondersteunt Windows Hallo
Beveiligingsbeheer
Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)
Sensoren
Accelerometer; Gyroscoop; eCompass

Compatibele accessoires*

Garantieservices*

* Niet inbegrepen.
HP H2800
zwarte
hoofdtelefoon
J8F10AA

HP Z5000
donker
zilvergrijze
draadloze muis
W2Q00AA

HP 14-inch
(35,6-cm)
Spectre zwarte
Slim toploadtas
W5T45AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM963E

1 McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)2 Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014

benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in
de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
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