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HP Spectre x360 Convertible 13-ac004no
Forførende kraft. I alle moduser.
Spectre x360 er omhyggelig utformet fra innsiden, og omdefinerer hva du forventer av teknologi. Med fire unike
moduser, og mer enn 8 millioner piksler på den tynneste konverterbare PC-en vi noen gang har laget, er det et nytt
perspektiv på hva du og den bærbare PC-en kan gjøre.
1

Fire moduser som er designet for å
imponere

Vår tynneste x360 så langt er
uimotståelig elegant. 1,32 kg 2 og
13,9 mm tynn, og imponerende
allsidig med 360° hengsel og fire
unike moduser.

Utrolig kraft. Eksepsjonell
utholdenhet.

Forbered deg på å få gjort mer enn
du trodde var mulig, med opptil 16
timer batteritid3 og HP Fast Charge.4
Få uovertruffen ytelse hele dagen
med en lynrask Intel®
Core™-prosessor.

Windows Ink

Skap innhold, ideer og tegninger med
digital penn-basert databehandling
og Windows Ink. Skriv ned notater
sømløst i Office, eller tegn på en
rekke apper. 5

4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. 2 Vekten er avhengig av konfigurasjon. 3 Windows 10/MM14 Batteritiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, lastede programmer,
funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4 Lader
batteriet opptil 90 % på 90 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteret som følger med den bærbare PC-en, anbefales ikke med batteriladere med lavere
kapasitet. Når batteriet er ladet til 90 %, går ladehastigheten tilbake til normalhastighet. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion PC-modeller. Se http://store.hp.com for en komplett liste
over produktfunksjoner. 5 Noen funksjoner, som stemmestøttede Cortana, håndskriving og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se www.windows.com. Apper og digital penn selges separat.
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Med
Windows 10
Gjør store ting trygt med den velkjente Windows-følelsen – bare mye
bedre.6
_

7. generasjons Intel® Core™-prosessorer
Den mektige ytelsen holder lett følge med alle dine krav til
fleroppgavekjøring, gir deg nye måter å bruke datamaskinen på og leverer
forbedret 4K-videofunksjonalitet.
_

Intel® HD Graphics
Imponerende grafikk hjelper deg med alt du gjør. Enten du ser på video
eller bare surfer på Internett, gjengir Intel® HD-grafikken alt du ser på
skjermen med jevn, livaktig kvalitet.
_
_
_

HP Fast Charge
Ingen har tid til å vente på lading når den bærbare datamaskinen blir lav på
strøm. Slå av enheten og gå fra 0 til 90% ladning på ca. 90 minutter.18
Lyd fra Bang & Olufsen
HP-høyttalerne, som er finjustert i samarbeid med eksperter hos Bang &
Olufsen, avgir fyldig, autentisk lyd. Ikke bare lytt – la den fengende
opplevelsen bevege deg.
Quad-stereo-høyttalere
Gjør deg klar for omsluttende lyd du ikke forventer fra en bærbar PC. Fire
høyttalere gir et rikt, komplett lydbilde uansett om du synger med eller
slapper av med en film.
_

HP Audio Boost
Hev lydopplevelsen til neste nivå med smart forsterkerteknologi som gir
deg kraftig, klar og dynamisk lyd.
_

HP TrueVision FHD IR-kamera
Logg trygt inn via Windows Hello med infrarød sensor. Det vidvinklede
synsfeltet på 88 grader lar deg videoprate med hele familien eller grupper
av venner i slående detalj.19
_

Selvoppdaterende panelteknologi
Når skjermbildet er statisk, kan denne teknologien avlaste
grafikkprosessoren og gi deg mer ut av batteriet ved å redusere
strømforbruket.20
USB-C™ Thunderbolt™
Lad opp enheten, koble til en ekstern skjerm eller overfør data med utrolige
40 Gbps, alt fra en og samme imponerende USB-C™ Thunderbolt™-port.
Og den er vendbar, så du aldri behøver å bekymre deg for å sette inn
kontakten opp ned.21
_

Maskindreid aluminiumsdesign
Med sin harmoniske design som er nøye utmeislet av CNC-maskiner, er
denne presist utformede unibody-enheten konstruert med kunstnerisk og
raffinert holdbarhet.
_

Stilig design
Du kan enkelt ta med denne tynne og lette PC-en fra rom til rom eller på
reise. Når datamaskinen er med deg uansett hvor du går, har det aldri vært
enklere å være produktiv og bli underholdt.
_

USB 3.0-kontakt
Med verdens mest populære USB-tilkobling kan du enkelt koble til alt du
har av eksisterende USB-enheter, og du kan overføre data ti ganger raskere
enn med USB 2.0.
_

To mikrofoner
De to mikrofonene og programvaren med avansert støyreduksjon gjør at
du alltid har en krystallklar stemme når du videoprater eller tar opp lyd.22
_

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.
Se http://www.microsoft.com.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 4 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)6,7
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Minne
16 GB LPDDR3-1866 SDRAM (inkludert)
Datalagring
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafikk
Integrert Intel® HD Graphics 620
Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Fire høyttalere
Skjerm
WLED-bakbelyst 4K IPS-skjerm med mikrokant på 33,8 cm (13,3") diagonalt, aktivert
for flerberøring (3840 x 2160)
Strøm
45 W vekselstrømadapter
Batteritype
3-cellers, 57,8 Wt Li-ion
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 90% på 90 minutter5
Mål for batteritid
Opptil 16 timers batteritid2
_

Tilkobling

Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 ()
Porter
1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.2 Type-C™, 1. generasjon
(Thunderbolt, dataoverføring i opptil 40 GB/s, strømadapter, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 1 USB 3.1, 1. generasjon (HP Sleep and Charge)
Webcam
HP TrueVision FHD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Design

Produktfarge
Naturlig sølv; Aluminiumsdeksel
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 1TR21EA #UUW
UPC/EAN code: 191628406586
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
1,32 kg
Pakket: 2,5 kg
Mål
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
Pakket: 41,2 x 14,8 x 33,3 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innsendingtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
Veske; USB Type-C™ til RJ-45 Gigabit dongle
Tastatur
"Island-style" bakbelyst tastatur i full størrelse
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser
Egenskaper
Støtter aktiv pekepenn kompatibel med Microsoft Ink
Sikkerhetsadministrasjon
Trusted Platform Module (TPM )-støtte
Sensorer
Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Kompatibelt tilbehør*

Grantiservicer*

* Ikke inkludert.
HP Z5000 trådløs
mus i mørk
sølvaske
W2Q00AA

HP 35,6 cm (14")
Spectre sort slank
toppåpning
W5T45AA

HP 33,8 cm
(13,3") Spectre
sort skinnveske
(glidelås)
W5T46AA

3 års henting og retur
UM963E

1 McAfee LiveSafe 12-måneders gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)2 Beregnet Windows 10-batteritid er basert på Windows 10 / MobileMark® 2014-referansemålinger. Batteritiden varierer avhengig

av flere faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for mer informasjon.5 Lader batteriet opptil 90
% på 90 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteret som følger med den bærbare PC-en, anbefales ikke med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 90 %, går ladehastigheten tilbake til normalhastighet. Ladetid
kan variere med ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion PC-modeller. Se http://store.hp.com for en komplett liste over produktfunksjoner.6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er
ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core,
Celeron og logoene for Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
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kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører
kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av
Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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