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Høj ydeevne har aldrig været tyndere
Dette er design og teknologi på et helt nyt plan. Førsteklasses materialer og iøjnefaldende håndværk giver en unik
oplevelse. Med en imponerende sammensætning, der er 10,4 mm tynd, og fuld kraft fra Intel® Core™ i5 eller i7 er
denne luksuriøse bærbare computer helt uimodståelig.
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Der er tynd, og så er der endnu
tyndere

Tiltrækkende design uden sidestykke.
Denne utroligt slanke bærbare pc
sætter nye standarder for perfektion
med sin udformning i solidt
aluminium og kulfiber.

Mere kraft i hver eneste millimeter
Tiden er kommet til, at utrolig
ydeevne går hånd i hånd med
revolutionerende design. Det
ultramoderne hyperbariske
kølesystem trækker kølig luft ind for
at udnytte den fulde ydeevne i Intel®
Core™ i 2.

Et sensorisk mesterværk

Glæd dig til en mere raffineret
underholdningsoplevelse med en Full
HD-skærm 3 med Corning® Gorilla®
Glass og billede fra kant til kant, lyd
fra Bang & Olufsen og tre
USB-C™-porte 4 til eksterne skærme
og tilbehør.

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. 3 Der kræves Full HD-indhold (FHD) for at vise billeder i Full HD. 4 USB Type-C™ og
USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
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Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.5
_

7. Generation Intel® Core™-processorer
Med den imponerende ydeevne kan du nemt holde trit med alle dine
multitasking-opgaver, og du får mulighed for at interagere med pc’en på
nye måder og får bedre 4K-videofunktioner.
_

Intel® HD Graphics
Imponerende grafik hjælper på alt, hvad du foretager dig. Uanset om det er
at se en video eller bare surfe på nettet, gengiver Intel® HD-grafikkortet alle
billeder på skærmen med livagtig kvalitet.
_
_
_

Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-7200U (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 3,1 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 7. generations Intel® Core™ i5-processor
Hukommelse
8 GB LPDDR3-2133 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
WLED-bagbelyst skærm på 13,3" (33,8 cm) med FHD IPS og UWVA BrightView
Corning® Gorilla®-glas (1920 x 1080)
Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 45 W
Batteritype
4-cellers litiumion-batteri på 38 Wh
Lang batterilevetid
Op til 8 timers anslået batterilevetid2
_

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 Type-C™, 1. generation (1 HP
Sleep og Charge); 2 USB 3.1 Type-C™, 2. generation (1 HP Sleep og Charge,
Thunderbolt);
Webcam
HP TrueVision HD-kamera med to digitale mikrofoner

Design

Produktfarve
Sølvfarvet, aluminium
_

Software

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

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 1TP41EA #UUW
UPC/EAN code: 190781905318
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
1,11 kg
Pakket: 3,42 kg
Mål
32,5 x 22,9 x 1,04 cm
Pakket: 43,2 x 13 x 34,4 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 USB 3.0-adapter
Tastatur
Bagbelyst tastatur i fuld størrelse ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse
Sikkerhedsstyring
Understøtter Trusted Platform Module (TPM)

Kompatibelt tilbehør*

Garantitjenester*

* Medfølger ikke.
Trådløs HP
Z5000-mus i
mørk askegrå
W2Q00AA

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

Sort HP
Spectre-læderetui
på 33,8 cm (13,3")
(lynlås)
W5T46AA

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.)2 Estimeret batterilevetid i Windows 10 baseret på test i Windows 10/MobileMark® 2014. Batteriets levetid afhænger af

flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og brugen af det. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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