Taulukot

HP Spectre x360 Convertible 13-w003no
Mukaansatempaavaa tehoa. Kaikissa toimintatiloissa.
Suunnittelimme täysin uuden Spectre x360:n toiveidesi mukaiseksi. Sen neljä monipuolista tilaa suunniteltiin heille,
jotka kaipaavat esteetöntä vapautta. Ohuimman muunnettavissa olevan rungon ja mahtavan tehon avulla olemme
luoneet laitteen, joka suoriutuu kaikesta. Miksi vastustaisit?

Viettelevän ohut

Tähän mennessä ohuin x360 on
vastustamattoman virtaviivainen ja
vaikuttavan monipuolinen. Erittäin
kapeareunainen ja erinomaisen ohut
näyttö antaa sinulle mahdollisuuden
kokea todella mukaansatempaavien
neljän ainutlaatuisen tilan vapauden.

Mukaansatempaavaa tehoa

Valmistaudu saamaan enemmän
aikaan kuin mitä koskaan uskoit 16
tunnin akun käyttöajan1 ja HP Fast
Chargen avulla. 2 Saat verratonta
koko päivän kestävää suorituskykyä
salamannopean Intel®
Core™-suorittimen avulla.

Houkutteleva ääni

Neljän HP-kaiuttimen, HP Audio
Boost -tekniikan ja Bang & Olufsenin
asiantuntijoiden mukauttaman
optimoinnin ansiosta viihde herää
eloon äänellä, joka tuntuu. Herätä
aistisi tietokoneen täydellisellä
äänentoistolla.

Windows 10 / MM14. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun
enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Lataa akun jopa 90 %:n tasolle 90 minuutissa, kun järjestelmä on pois
käytöstä (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 90 %:n lataustaso on
saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Käytettävissä tietyissä HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen ja HP Pavilion PC -malleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, jopa 3,5 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n
välimuisti, 2 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin
Muisti
16 Gt:n LPDDR3-1866 SDRAM -muisti (emolevyllä)
Tallennustuotteet
1 Tt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Näyttöominaisuudet
Integroitu Intel® HD 620 -näytönohjain
Ääni
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; neljä kaiutinta
Näyttö
Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) WLED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen IPS
BrightView -kosketusnäyttö (1 920 × 1 080)
Virtalaitteet
45 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
3-kennoinen 57,8 Wh:n litiumioniakku
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto jopa 16 tuntia2
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
Intel 802.11ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)
Portit
1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 3.1 -portti, 1. sukupolvi (HP Sleep and Charge
-portti); 2 USB 3.1 Type-C™ -porttia, 2. sukupolvi (HP Sleep and Charge -portti,
Thunderbolt Gen 3)
Web-kamera
Täysteräväpiirtoinen HP TrueVision -infrapunakamera digitaalisella
kaksoismikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 1
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1MZ59EA #UUW
UPC/EAN code: 190781675969
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
1,44 kg
Mitat
30,6×21,8×1,38 cm
Pakattu: 41,2x14,8x33,2 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Suojus; USB Type-C™ – RJ-45 Gigabit -sovitin
Näppäimistö
Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö erotetuin näppäimin
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Ominaisuudet
Verkkokamera tukee Windows Hello -toimintoa
Suojauksen hallinta
luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki
Ilmaisimet
Kiihtyvyysmittari; Gyroskooppi; eCompass

Yhteensopivat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP:n langaton,
tummanhopean
värinen
Z5000-hiiri
W2Q00AA

Musta 35,6 cm:n
(14 tuuman) HP
Spectre, ohut,
päältä avattava
laukku
W5T45AA

Musta HP:n 33,8
cm:n (13,3
tuuman) Spectre
-nahkasuojus
(vetoketjullinen)
W5T46AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UM963E

1 12 kuukauden ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 12 kuukauden. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)2 Arvioitu akun käyttöaika Windows 10 -käyttöjärjestelmässä perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014

-akkukriteereihin. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja
osoitteesta www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun
sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa
tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä
varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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