Datasheet

HP Spectre x360 Convertible 13-ac022nb
Verleidelijk en krachtig. In elke stand.
De Spectre x360 is van binnen en van buiten met zorg ontworpen en zet een nieuwe standaard voor wat technologie te
bieden heeft. De dunste convertible pc die wij ooit hebben gebouwd illustreert met zijn vier unieke gebruiksstanden en
ruim 8 miljoen pixels pas goed waartoe een laptop allemaal in staat is.
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Vier verrassende, handige
gebruiksstanden

Onze dunste x360 ooit is
onweerstaanbaar mooi. Opvallend
veelzijdig met een 360° draaibaar
scharnier en vier unieke
gebruiksstanden, een gewicht van
1,32 kg2 en een dikte van 13,9 mm.

Verbazend krachtig. Uitzonderlijk
robuust.

Doe meer dan je voor mogelijk hield
met een batterijlevensduur van 16
uur3 en HP Fast Charge.4 De
razendsnelle Intel® Core™-processor
levert de hele dag topprestaties.

Windows Ink

Werk op een natuurlijke manier je
content, ideeën en tekeningen uit met
een digitale pen en Windows Ink.
Maak naadloos notities op kantoor of
benut de beschikbare apps.5

4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden. 2 Gewicht varieert naar gelang de configuratie. 3 De batterijlevensduur op Windows 10/MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de
configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk
op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4 Laadt de batterij binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook
wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met kleinere capaciteit. Nadat de batterij tot 90% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre, HP ENVY, HP Omen en
HP Pavilion pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken. 5 Voor geavanceerde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, digitale inkt en Continuum is meer
geavanceerde hardware nodig. Zie www.windows.com. Apps en digitale pen worden apart verkocht.
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HP Spectre x360 Convertible 13-ac022nb

Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz basisfrequentie, tot 3,5 GHz burstfrequentie met
Intel® Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores)6,7
Processorfamilie: 7e-generatie Intel® Core™ i7-processor
Geheugen
16 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ingebouwd)
Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 620
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Vier luidsprekers
Scherm
13,3-inch (33,8-cm) FHD IPS WLED-backlit met microrand, multitouch-ondersteuning
(1920 x 1080)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
3-cels, 57,8-WHr lithium-ion
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 90% in 90 minuten5
Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 16 uur2
_

Interfacemogelijkheden

Draadloze connectiviteit
Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo
(Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt, data tot
40 GB/sec, stroomtoevoer, DP1.2, HP opladen in slaapstand); 1 USB 3.1 Gen 1 (HP
opladen in slaapstand)
Webcam
HP TrueVision FHD IR-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp

Productkleur
Natuurlijk zilver; Aluminium klep
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: 2EN31EA #UUG
UPC/EAN code: 191628652686
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,32 kg
In verpakking: 2,5 kg
Afmetingen
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
In verpakking: 41,2 x 14,8 x 33,3 cm
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
Meegeleverde accessoires
Hoes; USB Type-C™ naar RJ-45 Gigabit-dongel
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl backlit toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Kenmerken OR functies
Ondersteunt actieve pen die werkt met Microsoft Ink
Beveiligingsbeheer
Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)
Sensoren
Accelerometer; Gyroscoop; eCompass

Compatibele accessoires*
* Niet inbegrepen.

HP Z5000 donker
zilvergrijze
draadloze muis
W2Q00AA

Garantieservices*
HP 14-inch
(35,6-cm) Spectre
zwarte Slim
toploadtas
W5T45AA

HP 13,3-inch
(33,8-cm)
Spectrum
zwartlederen
hoes (rits)
W5T46AA
2

3 jaar haal- en
brengservice
UM946E

1 McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 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, gebruik, draadloze functionaliteit 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.5 Laadt de batterij binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met kleinere capaciteit. Nadat de
batterij tot 90% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre, HP ENVY, HP Omen en HP Pavilion pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet

overzicht van productkenmerken.6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van
de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.7 De prestaties van Intel®
Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. 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. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken 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.
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