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Let og kraftfuld bærbar computer
Hvem sagde, at tynd og let sætter begrænsninger? Den nyeste bærbare ENVY-computer er bemærkelsesværdig elegant,
men stadig særdeles kraftfuld, så du får inspireret mobilitet. Den er slank, stilfuld og udstyret med den nyeste hardware,
så den kan klare enhver opgave, du smider efter den – uanset hvor du befinder dig.

Imponerende udholdenhed. Utrolig
hastighed.

Op til 14 timers batterilevetid 1, lynhurtigt PCIe
SSD-drev og den nyeste Intel® Core™ iprocessor 2 er en kombination, der giver
uforlignelig ydelse, så selv de mest krævende
opgaver løses let.

Slank. Let. Befriende.
Med en vægt, der starter ved kun 1,3 kg, er denne
lette kraftfulde maskine designet til maksimal
mobilitet. De polerede detaljer og skærmen
næsten uden kanter giver et rent og superslankt
design i metal.

Væk sanserne

Med denne fantastisk klare FHD IPS-skærm3,
fire HP-højtalere med fremragende bas og
professionel lydjustering fra Bang & Olufsen
hæves underholdningsoplevelsen til et helt nyt
niveau.

1 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger.

Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
2 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), før du kan se billeder i FHD.
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Fremhævede funktioner

Intel® Core™ i-processor, 8. generation
Opgrader ydeevnen med en jævn systemrespons og hurtig indlæsning, så du
får en ekstraordinær pc-oplevelse. Understøtter en opløsning på helt op til
4K, så du kan streame premium-indhold eller endda skabe dit eget.

USB-C™
Oplad enheden, overfør data med en hastighed på 5 Gb/sek., eller tilslut en
ekstern skærm via én og samme USB-C™-port. Og den kan vendes om, så du
ikke behøver at tænke over, om stikket vender forkert.

PCIe SSD-lager
Fås med 1 TB PCIe-baseret flashlager, der er op til 17 x hurtigere end en
traditionel harddisk (5.400 o/m) i en bærbar computer.

HP Fast Charge
Når den bærbare computer er ved løbe tør for strøm, er der ingen, der har tid
til at vente flere timer på opladningen. Luk ned for enheden, og gå fra 0 til 90
% opladning på ca. 90 minutter.

Understøtter to 4K-skærme
Fås med alle de porte, der er nødvendige for en fordybende dobbelt 4Kkonfiguration. Du kan få en omfattende underholdnings- eller
produktivitetsoplevelse ved bare at tilslutte to eksterne 4K-skærme.
En usædvanlig fyldig lyd
Med fire HP-højtalere, HP Audio Boost og speciel justering udført af eksperter
hos Bang & Olufsen bliver underholdningen levende med lyd, du kan mærke.
Væk sanserne med perfekt lyd på din pc.
Hævet tastaturdesign
Tastaturet er hævet ganske lidt, så du får en behagelig skriveoplevelse, og
luften kan cirkulere, så din computer bliver afkølet.

HP Wide Vision HD-kamera
Den brede synsvinkel på 88 grader gør det muligt at videochatte med hele
familien eller en gruppe venner med krystalklar detaljerigdom.
To mikrofoner
Med to mikrofoner og avanceret støjreduktionssoftware vil du altid gå
krystalklart igennem, når du videochatter eller optager.
Tastatur med bagbelysning fra kant til kant
Du kan fortsætte, selv hvis belysningen er dårlig, og på lange flyrejser om
natten. Med tastaturet i fuld størrelse, der er oplyst fra kant til kant, kan du
nemt skrive i alle omgivelser.

6 Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder. Systemets indlæsningshastighed og respons afhænger af produktkonfigurationen.
7 Baseret på HP's interne test vha. CrystalDiskMark-sammenligningssoftware. Den sekventielle hastighed (læsning) er højere end med traditionelle harddiske med 5.400 o/m
20 Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.
21 Overførselshastigheden kan variere. Alle ydelsesspecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

22 USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
23 Batteriet genoplades op til 90 % inden for 90 minutter, når systemet er slukket (med kommandoen "Luk ned"). Anbefales til brug sammen med HP-adapteren, der leveres med den bærbare pc. Det anbefales ikke at

bruge en batterioplader med lavere kapacitet. Når opladningen har nået 90 %, vender opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Opladningen kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance. Fås på
udvalgte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion-modeller. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på http://store.hp.com.
24 Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart.
25 Internetadgang kræves og medfølger ikke.
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Specifikationer
Ydeevne

Design

Operativsystem

Produktfarve

Windows 10 Home 64

Silkegylden
Aluminiumoverflade

Processor
Intel® Core™ i7-8550U (basisfrekvens på 1,8 GHz, op til 4 GHz med Intel® Turbo Boostteknologi, 8 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7-processor, 8. generation

Software

Hukommelse

HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart

8 GB LPDDR3-2133 SDRAM (indbygget)
Overførselshastigheder på op til 2133 MT/s.

Software

Harddiskplads

Service & support

1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Grafik
Diskret: NVIDIA® GeForce® MX150 (2 GB dedikeret GDDR5-hukommelse);

Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Fire højtalere

HP-apps
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
McAfee LiveSafe™ 2

Yderligere oplysninger
Produktnummer
P/N: 2PF38EA #UUW
UPC/EAN code: 192018388543

Skærm

Overholdelse af standarder for energieffektivitet

BrightView-skærm på 33,8 cm (13,3") diagonalt (1920 x 1080) med FHD, IPS, WLEDbagbelysning, meget smal kant og glas fra kant til kant

Vægt

Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 65 W;

Batteritype
3-cellers litiumionbatteri på 51 Wh;
Understøtter hurtig batteriopladning: Ca. 90 % på 90 minutter 5

Lang batterilevetid
Op til 14 timers anslået batterilevetid3

Maksimal batterilevetid under videoafspilning
Op til 12 timer og 30 minutter3

Tilslutning

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
1,38 kg; Pakket:

Mål
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Pakket:

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
Tastatur
Bagbelyst tastatur i fuld størrelse ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Trådløs forbindelse
Kombination af Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
Understøtter Miracast

Porte
1 USB 3.1 Type C™, 1. generation (data op til 5 Gb/sek., strømforsyning, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 2 USB 3.1, 1. generation (1 HP Sleep and Charge); 1 kombineret
hovedtelefon-/mikrofonstik ;
1 mikroSD mediekortlæser

Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med to indbyggede digitale mikrofoner

Garantitjenester*
3 års afhentning og
returnering
UM963E
1 25 GB gratis online lagerplads i 1 år fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
3 Den anslåede batterilevetid med Windows 10 er baseret på Windows 10/MobileMark® 2014-normen. Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger.

Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

5 Batteriet genoplades op til 90 % inden for 90 minutter, når systemet er slukket (med kommandoen "Luk ned"). Anbefales til brug sammen med HP-adapteren, der leveres med den bærbare pc. Det anbefales ikke at bruge en batterioplader med lavere kapacitet. Når opladningen har nået 90 %,

vender opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Opladning kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance. Fås på udvalgte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion-modeller. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på http://store.hp.com.
6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels
nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logoet og Intel Inside-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
7 Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. 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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