Datasheet

HP ENVY x360
15-ar001nb
Onbeperkte 360°-flexibiliteit
Entertainment en productiviteit komen tot leven
met de HP ENVY x360. Met de vier
gebruiksstanden schakel je moeiteloos tussen
werk en ontspanning. Hij bevat de eigenschappen
en tools zodat je alles kunt doen wat je wilt. Met
360º flexibiliteit is entertainment altijd onder
handbereik.

360° allround
Het flexibele, 360° draaibare scharnier en de fraaie metalen behuizing bieden vier unieke gebruiksstanden
voor krachtige productiviteit, fraaie presentaties en schitterend entertainment.
Fantastische weergave
Geniet optimaal van entertainment op het schitterende 15,6-inch (39,6-cm) FHD-scherm1 met AMD
FreeSync™-technologie2, die zorgt voor een vloeiende en soepele weergave van filmbeelden en hoge
grafische prestaties.
Een uitzonderlijk rijk geluid
Twee 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
Pluspunten:
● Windows 10 is beschikbaar. Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface, maar dan
beter.
● Alleen het FHD IPS-scherm biedt een schitterende weergave met extra brede inkijkhoeken en op het
touchscreen kun je de HP pc met een vingertip bedienen.
● HP Imagepad zorgt voor moeiteloze, intuïtieve schermnavigatie. Dankzij ondersteuning voor
bewegingen met vier vingers kun je natuurlijker met je content werken.
● De AMD Radeon™ R7 serie GPU's heeft geen moeite met soepele 60-FPS gaming op de uiterste
instellingen. Geniet van je favoriete grafisch-intensieve content in een schitterende kwaliteit met weinig
vertragingen.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden. 2 FreeSync is een AMD-technologie voor FHD-schermen die vervorming en stilstand bij het weergeven van games en video's voorkomt
door de verversingsfrequentie van het scherm te koppelen aan de framesnelheid van de grafische kaart. Met DisplayPort™ Adaptive-Sync compatibele monitor, AMD Radeon™ Graphics en/of AMD A-serie APU zijn vereist.
AMD Catalyst™ 15.2 bètaversie (of later) is vereist. De adaptieve verversingsnelheid varieert per scherm. 17 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is
vereist. 3 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. 4 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Software – productiviteit

Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten

Processor

AMD quad-core A12-9700P APU (2,5 GHz, tot 3,4 GHz, 2 MB cache)
Processorfamilie: AMD quad-core A serie-processor

Geheugen

8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Gegevensopslag

1-TB 7200-rpm SATA; 128-GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD IR-camera met twee digitale microfoons

Sensoren

Accelerometers; Gyroscoop; eCompass

Communicatie

Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver®-slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Ondersteuning voor
Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal FHD IPS UWVA multitouch-ondersteuning, glas van rand tot rand (1920 x 1080)

Video

AMD Radeon™ R7 Graphics

Geluid

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit toetsenbord; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.0 (1 HP USB-boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Kenmerken OR functies

AMD FreeSync™-technologie

Type batterij

4-cels, 55,67-WHr lithium-ion;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: 90% in 90 minuten

Beoogde batterijlevensduur

Geschatte batterijlevensduur tot 9 uur en 45 minuten3

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Donker zilvergrijs

HP apps

HP CoolSense; HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: Z9C09EA #UUG
UPC/EAN code: 190781471356

Gewicht

2,17 kg; In verpakking: 3,42 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

38 x 25 x 1,88 cm; In verpakking: 55 x 30,5 x 6,9 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie

25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 3
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, het gebruik, draadloze toepassing 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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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Z3200
natuurlijk
zilveren
draadloze muis
N4G84AA

HP 15,6-inch
SMB toploadtas
T0F83AA

HP 15,6-inch
(39,62-cm)
grijsgroene
neopreenhoes
V5C33AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM946E
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van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de
V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn
beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software 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.
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