Taulukot

HP ENVY x360 15-aq103no
360° rajatonta monipuolisuutta
Työkone, joka soveltuu myös viihdekäyttöön. Viihdelaite, jossa on tuottavuustehoa. Monipuolisuus erottuu edukseen.
Loistavan joustava ENVY x360 täyttää helposti kaikki tarpeesi. Saat enemmän aikaan työssä, nautit enemmän
viihteestäsi ja voit tehdä ne molemmat tehokkaasti ja suorituskykyisesti.

Nerokkaan monipuolinen

Ohuen, kokometallisen rungon ja 360
asteen sarana tarjoavat neljä eri tilaa,
joten voit työskennellä haluamallasi
tavalla. Voit helposti siirtyä
tuottavuuden mestarista
multimediaihmeeseen.

Upeat näkymät

39,6 cm:n (15,6 tuuman)
IPS-näytössä on täysteräväpiirto1 tai
4K2 tietyissä malleissa ja ne auttavat
sinua saamaan viihdeprojektisi ja
luovat projektisi loistamaan. Voit
muokata valokuvia ja suoratoistaa
sisältöäsi erinomaisen selkeästi.

Ylivoimainen suorituskyky

Seuraavan sukupolven Intel® Core™ i
-suorittimien3 ja jopa 16 Gt:n
RAM-muistin ansiosta saat käyttöösi
loistavan tuottavuuden ja voit jatkaa
työskentelyä pitkään jopa 9,75 tunnin
akun käyttöajan ansiosta4.

Täysteräväpiirtosisällön (FHD) katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia. 2 Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. 3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden
suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen
mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. 4 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 http://www.bapco.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 DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×8 Gt)
Tallennustuotteet
256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu Intel® HD 620 -näytönohjain
Ääni
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) monikosketuseleitä tukeva, UHD IPS
-teräväpiirtonäyttö (3 840 × 2 160), jossa reunasta reunaan ulottuva lasi
Virtalaitteet
45 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
4-kennoinen 55,67 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: 90 prosenttiin 90 minuutissa
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto enintään 10 tuntia 15 minuuttia3
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
Intel 802.11ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)
Portit
1 HDMI-portti; 1 kuuloke/mikrofoniyhdistelmä; 2 USB 3.1 -porttia (1 HP Sleep and
Charge -portti) 1 USB 3.1 Type-C™ -portti, 1. sukupolvi
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP CoolSense; HP JumpStart
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office
365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1LK79EA #UUW
UPC/EAN code: 190781734437
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
2,01 kg
Pakattu: 3,42 kg
Mitat
38×25×1,88 cm
Pakattu: 55×30,5×6,9 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.
Näppäimistö
Täysikokoinen, taustavalaistu näppäimistö, jossa erotetut näppäimet ja
numeronäppäimistö
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Ominaisuudet
Muunnettava
Suojauksen hallinta
Kensington MicroSaver® -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien
suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki
Ilmaisimet
Kiihtyvyysmittarit; gyroskooppi; eCompass

Yhteensopivat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
Langaton HP
Z5000 -hiiri
E5C13AA

Päältä avattava
HP Signature
Slim -laukku
39,6 cm:n (15,6
tuuman) laitteille
L6V68AA

HP:n
harmaa/violetti
neopreenisuojus,
39,62 cm (15,6
tuumaa)
V5C32AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UM963E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee

LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014 -vertailuun. 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.
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