Taulukot

HP Spectre x360 15-bl100no
Mukaansatempaavaa tehoa. Kaikissa toimintatiloissa.
Koe tekniikka parhaimmillaan. Huippuluokan ammattitaito kohtaa kiistattoman tehon. Tämä tietokone ei pelkästään
täytä odotuksia – se ylittää ne. Uusin laitteisto, uskomaton akunkesto ja 4K -näyttö. Tämä kannettava tietokone loistaa
joka käänteessä liukuen tyylikkäästi haluamaasi toimintatilaan.
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NELJÄ HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ
TOIMINTATILAA

Yhdestä alumiinikappaleesta
muotoiltu Spectre x360 on
suunniteltu tarkasti, ja sen
teräskoteloidun 360 asteen saranan
avulla voit vaihtaa saumattomasti
huippuluokan suorituskyvyn ja
Windows Inkin avulla henkiin
heräävän luovuuden välillä.4

TÄYDELLISYYTTÄ JOKAISEEN 8
MILJOONAAN KUVAPISTEESEEN
SAAKKA

4K ei vain hämmästytä. Se
hypnotisoi. Tämä kannettava vie
kuvanlaadun uuteen ulottuvuuteen.
Intel® Core™ i7 -prosessori,
käytännössä reunaton näyttö ja
erillinen NVIDIA® GeForce® MX150
-näytönohjain.1

HUIPPULUOKAN AKUNKESTO

Älä jarruttele vaan paina täysillä
vaativinakin työpäivinä, koska akku
kestää jopa 12,4 tuntia2. Jos tämä ei
riitä, HP Fast Charge3 lataa akun
puolilleen vain 30 minuutissa.

Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. 2 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten,
ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 3 Lataa akun jopa 50 %:n tasolle 30 minuutissa, kun järjestelmä on pois käytöstä (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan mukana
toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50%:n lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/-10 % järjestelmän
toleranssin vuoksi. Käytettävissä tietyissä HP Spectre x360 - ja HP x2 PC -malleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com. 4 Vain tietyt mallit. Kynä kosketusnäytölle hankittava erikseen.
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Ominaisuudet
8. sukupolven Intel® Core™ i -suoritin
Uudenlainen suorituskyky varmistaa tasaisen järjestelmän vasteen ja
nopeat latausajat, joten tietokone tuottaa poikkeuksellisia kokemuksia.
Tukee hämmästyttävää 4K-tarkkuutta. Suoratoista ensiluokkaista sisältöä
tai luo sitä itse.6
_

PCIe SSD -tallennus
PCIe®-pohjainen flash-muisti on jopa 17 kertaa nopeampi kuin perinteinen
kannettavan tietokoneen 5400 kierr./min-kiintolevy. Saatavana 256 Gt.7
_

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
_
_
_

HP Fast Charge
Kun kannettavan tietokoneen akku tyhjenee, kenelläkään ei ole tuntikausia
aikaa odotella sen latautumista. Kun sammutat laitteesta virran, sen akku
latautuu 50-prosenttisesti noin 30 minuutissa.18
Poikkeuksellisen täyteläinen kuuntelukokemus
Kahden HP-kaiuttimen, HP Audio Boost -tekniikan ja Bang & Olufsenin
asiantuntijoiden mukauttaman optimoinnin ansiosta viihde herää eloon
äänellä, joka tuntuu. Herätä aistisi tietokoneen täydellisellä äänentoistolla.
USB-C™ Thunderbolt™
Saat virtaa laitteeseesi, voit liittää ulkoisen näytön tai siirtää tietoja
huikealla 40 Gt:n nopeudella yhden USB-C™ Thunderbolt™ -portin kautta.
Ja koska sen voi kääntää, sinun ei tarvitse koskaan liittää mitään
ylösalaisin.19

_

Rakenne työstettyä alumiinia
Saumaton rakenne on työstetty huolella CNC-koneilla. Tämä tarkkuustyönä
tehty laite kestää.
_

Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
Enemmän tietoturvaa, tuottavuutta ja persoonallisuutta valmiiksi
asennettujen ominaisuuksien ja parannusten ansiosta, kuten Windows
Hello ja Cortana.20,21
_

Windows Ink
Digitaaliseen kynään perustuvan tietojenkäsittelyn ja Windows Inkin avulla
välität sisällön, ideat ja piirrokset luonnollisella tavalla ruudulle. Tee
muistiinpanoja Officessa tai piirrä sovellusten avulla.21
Mikroreunainen näyttö
Suurempi näyttö on mahdutettu pienempiin kehyksiin. Erittäin ohut, tuskin
näkyvä viiste mullistaa näytön ulkonäön kauniin ja tehokkaan muotoilun
avulla.
_

HP TrueVision IR -täysteräväpiirtokamera
Kirjaudu turvallisesti Windows Hello -toiminnon ja infrapunatunnistimen
avulla. 88 asteen laajakulmakuvan ansiosta voit videojutella koko perheen
ja ystävien kanssa. Kuva on hämmästyttävän yksityiskohtainen.22
_

Erittäin laaja lasinen kosketuslevy
Kun TouchPad-kosketusalusta on laajempi, ohjaat tietokonettasi
vaivattoman intuitiivisesti. Jopa neljän sormen eleiden tuen ansiosta voit
olla vuorovaikutuksessa entistä luonnollisemmin ja käyttää kaikkea
sisältöäsi.
_

HP Support Assistant
Tietokoneen mukana toimitettava maksuton omatoiminen tukityökalu
tekee avun saamisesta HP-tietokoneelle ja tulostimille helpompaa kuin
koskaan aikaisemmin.23,24
_

Mitattavaa laatua
Elämä voi olla yllätyksiä täynnä, mutta saman ei pitäisi koskea
HP-kannettavaasi. Kannettavamme läpäisevät yli 200 yksittäistä testiä,
jotta voit olla varma niiden kestävyydestä ja luotettavuudesta.
_
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Täyden 4K-tarkkuuden kuvien katselemiseen vaaditaan 4K-sisältöä. Järjestelmän lataus- ja vasteaika määräytyvät laitteen kokoonpanon mukaan.
Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa on käytetty CrystalDiskMark-vertailuohjelmistoa. Suorituskyky on merkittävästi nopeampi (vain luku) verrattuna perinteisiin 5 400 kierr./min -kiintolevyihin.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i7-8550U (1,8 GHz:n perustaajuus, jopa 4 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)6,7
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (2 x 4 Gt)
Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.
Tallennustuotteet
256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Näyttöominaisuudet
Erikseen NVIDIA® GeForce® MX150 (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)
Ääni
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu, ohutreunainen 4K IPS
eDP BrightView -näyttö (3 840 × 2 160)
Virta
90 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
6-kennoinen 79,2 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: 50 prosenttiin 30 minuutissa5
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto jopa 12 tuntia 45 minuuttia3
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
Intel® 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä
(Miracast-yhteensopiva)
Portit
HDMI-portti; kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä; Thunderbolt™ 3 -portti (tiedonsiirto jopa
40 Gt/s, virransyöttö, DP1.2, HP Sleep and Charge -portti); USB 3.1 Type-C™ -portti, 1.
sukupolvi (tiedonsiirto jopa 5 Gt/s, virransyöttö, DP1.2, HP Sleep and Charge -portti);
USB 3.1 -portti, 1. sukupolvi (HP Sleep and Charge -portti)
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP TrueVision IR -täysteräväpiirtokamera integroidulla digitaalisella
kaksoismikrofonilla

Yhteensopivat lisävarusteet*

Suunnittelu

Tuotteen väri
Tumman tuhkanhopea; Alumiininen ulkokuori
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Pen Control
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 1
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 2PG87EA #UUW
UPC/EAN code: 192018667495
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
2,01 kg
Pakattu: 4,19 kg
Mitat
35,6 x 25,1 x 1,79 cm
Pakattu: 48,7 x 13,7 x 36,6 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Suojus
Näppäimistö
Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö erotetuin näppäimin
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Ominaisuudet
Tukee kosketusnäytölle tarkoitettua Microsoft Ink -yhteensopivaa kynää
Suojauksen hallinta
luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
UM963E
1 12 kuukauden ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 12 kuukauden. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014

-vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja

osoitteesta www.bapco.com.5 Lataa akun jopa 50 prosentin tasolle 30 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin
akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Käytettävissä tietyissä HP Spectre 2-in-1- ja HP x2 -tietokonemalleissa Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta

http://store.hp.com.6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten
mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten
määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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