Datablad

HP Spectre x360 Convertible 13-ac005no
Enastående kraftfullhet – i alla lägen.
Spectre x360 är omsorgsfullt utformad inifrån och ut och omdefinierar vad du förväntar dig av teknik. Med fyra unika
lägen och mer än 8 miljoner pixlar i den tunnaste omvandlingsbara datorn som vi någonsin har gjort, är det ett nytt
perspektiv på vad du och din bärbara dator kan göra.
1

Fyra imponerande lägen

Våra tunnaste x360 men ändå
oemotståndligt snygga. 1,32 kg 2 och
13,9 mm tunn och imponerande
mångsidig med en 360 graders
vändpunkt och fyra unika lägen.

Häpnadsväckande effekt.
Exceptionell uthållighet.

Förbered dig på att få mycket mer
gjort än vad du trodde var möjligt
med upp till 16 timmars batteritid 3
och HP Fast Charge. 4 Du får
oöverträffad prestanda med en
blixtsnabb Intel® Core™-processor.

Windows Ink

Utveckla innehåll, idéer och ritningar
naturligt med databehandling som
baseras på digital penna och
Windows Ink. Skissa smidigt ner
anteckningar i Office eller rita på en
uppsättning appar. 5

1 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder. 2 Vikten varierar mellan olika konfigurationer. 3 Batteritiden för Windows 10/MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration,
inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 4 Laddar
batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt (kommandot "Stäng av"). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en
batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 90 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Tillgängligt för datormodellerna HP Spectre, HP Envy, HP Omen och HP Pavilion. På
http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner. 5 Vissa funktioner inklusive röststyrd Cortana, pennanteckningar och Continuum kräver mer avancerad hårdvara. Se www.windows.com. Appar och digital
penna säljs separat.
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Höjdpunkter
Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert med den välbekanta
Windows-känslan – fast bättre.6
_

7:e generationens Intel® Core™-processorer
Den kraftfulla prestandan hänger enkelt med i alla krävande
multitasking-uppgifter, ger dig nya sätt att interagera med din dator och
förbättrar kapaciteten för 4K-video.
_

IPS-panel
Den här skärmen visar tydliga och levande bilder med vida
betraktningsvinklar på 178° så att alla får en bra överblick.
_
_
_

HP Fast Charge
När den bärbara datorn har ont om ström är det ingen som har tid att vänta
i timmar på att den ska laddas. Stäng av enheten och gå från 0 till 90 %
laddning på cirka 90 minuter.18
Bang & Olufsen-ljud
HP-högtalare som specialanpassats i samarbete med experter på Bang &
Olufsen ger dig ett fylligt och äkta ljud. Gör mer än bara lyssna – låt den
verklighetstrogna upplevelsen gripa tag i dig.
Quad-stereohögtalare
Du får ett imponerande ljud som du aldrig trodde att en bärbar dator kunde
åstadkomma. Quad-stereohögtalare ger ett rikt och fylligt ljud oavsett om
du är ute och festar eller sitter hemma och tittar på film.
_

HP Audio Boost
Ta ljudupplevelsen till nästa nivå med smart förstärkningsteknik som ger
dig starkt, tydligt och dynamiskt ljud.
_

HP TrueVision FHD IR-kamera
Logga in på ett säkert sätt via Windows Hello med infraröd sensor. Med ett
vidvinkelsynfält på 88 grader kan du videochatta med hela familjen eller
alla vännerna med suverän detaljrikedom.19
_

Panel Self Refresh-teknik
När bilden på skärmen är statisk ser tekniken till att arbetet flyttas från
grafikprocessorn, vilket ger dig utökad batteritid genom minskad
strömförbrukning.20
USB-C™ Thunderbolt™
Ladda din enhet, anslut en extern bildskärm eller överför data med en
banbrytande hastighet på 40 GB – allt från en och samma imponerande
USB-C™ Thunderbolt™-port. Porten är vändbar så du behöver aldrig oroa
dig för felvänd inkoppling.21
_

Maskinbearbetad aluminiumdesign
Den precisionstillverkade unibody-enheten har en smidig design som
noggrant utformats av CNC-maskiner med konstnärlig och förfinad
hållbarhet.
_

Elegant design
Du kan ta med och använda den här lätta och tunna bärbara datorn
överallt, hemma eller på resan. När datorn följer med överallt är det enklare
än någonsin att förbli produktiv och få tillgång till underhållning.
_

USB 3.0-uttag
Du kan enkelt ansluta en av de befintliga USB-enheterna med världens
mest populära USB-anslutning och uppleva dataöverföringshastigheter
som är tio gånger snabbare än USB 2.0.
_

Dubbelsystemsmikrofon
Ljudet är alltid kristallklart när du videochattar eller spelar in, tack vare två
mikrofoner och programvara för avancerad brusreducering.22
_

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner,
programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.microsoft.com.
6
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz basfrekvens, upp till 3,1 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 3 MB cache, 2 kärnor)6,7
Processorfamilj: 7:e generationens Intel® Core™ i5-processor
Minne
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (på kortet)
Informationslagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafik
Inbyggd Intel® HD Graphics 620
Ljud
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Quad-högtalare
Bildskärm
WLED-bakgrundsbelyst 33,8 cm (13,3 tum) IPS-multipekskärm med full HD som är i
det närmaste ramlös (1 920 x 1 080)
Strömförsörjning
45 W nätadapter
Batterityp
3-cells, 57,8 Wh litiumjon
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 90 % på 90 minuter5
Riktpunkt för batteriets livslängd
Upp till 16 timmars uppskattad batteritid2
_

Anslutning

Trådlös anslutning
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2 ()
Portar
1 kombinerad hörlur/mikrofon; 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt,
dataöverföring upp till 40 GB/s, strömöverföring, DP1.2, HP Sleep and Charge); 1 USB
3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge)
Webbkamera
HP TrueVision FHD IR kamera med dubbla digitala mikrofoner

Design

Produktens färg
Naturligt silver; Hölje med aluminiumfinish
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvara
Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 1
_

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: 2EP25EA #UUW
UPC/EAN code: 191628521746
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
1,32 kg
Förpackat: 2,5 kg
Yttermått
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
Förpackat: 41,2 x 14,8 x 33,3 cm
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.
Tillbehör som ingår
Fodral; USB Type-C™-/RJ-45 Gigabit-dongel
Tangentbord
Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord
HP Imagepad med stöd för multipekgester
Funktioner
Stöder aktiv penna som är kompatibel med Microsoft Ink
Säkerhetshantering
TPM-stöd (Trusted Platform Module)
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kompatibla tillbehör*

Garantitjänster*

* Medföljer inte.
HP Z5000 Dark
Ash Silver trådlös
mus
W2Q00AA

HP 35,6 cm (14
tum) Spectre,
svart tunn
toppmatad
W5T45AA

HP 33,8 cm (13,3
tum) Spectre,
svart läderfodral
(blixtlås)
W5T46AA

3 års hämtnings- och
returservice
UM963E

1 McAfee LiveSafe 12 månader kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 12 månader ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)2 Uppskattad Windows 10-batteritid baserat på Windows 10/MobileMark® 2014-referensvärden.

Batteritiden varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.5
Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt (kommandot ”Stäng av”). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 90 %
kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera mellan +/-10 % på grund av systemtolerans. Tillgängligt för datormodellerna HP Spectre, HP Envy, HP Omen och HP Pavilion. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.6 Tekniken med
flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels
numrering är inte ett mått på högre prestanda. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logotypen och Intel Inside-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.7 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande
systemkonfiguration. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost.
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