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HP Pavilion x360 14-cd0001no
En kraftig bærbar PC med fire moduser i en supertynn og lett
design.

Opplev friheten til å skape, koble til og dele på flere måter enn noen gang tidligere med den nye Pavilion x360. Med den
nyeste teknologien og en supertynn, lett design kan denne kraftige PC-en håndtere alle dine behov.

Kraftig bærbar PC

Fleroppgavekjøring føles enkelt og
raskt med ytelsen til en kraftig PC.
Med opptil 8. generasjons Intel®
Core™ i7-prosessor 1 og NVIDIA®
MX130-grafikk på utvalgte modeller
har du all den kraften du trenger for å
få tingene gjort.

Arbeid. Skriv. Spill. Naturlig.

Et slitesterkt 360-graders hengsel gir
deg en perfekt posisjon for arbeid,
skriving, visning og spilling. Konverter
enkelt til tablet for notatskriving og
tegning som føles like naturlig som
penn på papiret.

Stilig og tynn

Den smale rammedesignen gjør at en
skjerm på 35,6 cm (14" diagonalt) får
plass i et kabinett på 33 cm (13"). Det
beskjedne fotavtrykket betyr at du
kan ta den med deg overalt.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte 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 og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.
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Med
DDR4 RAM-alternativer
DDR4 er fremtidens RAM, laget for å arbeide mer effektivt og pålitelig ved
høyere hastigheter. På grunn av høyere båndbredde vil alt fra
fleroppgavekjøring til dataspill få en betydelig ytelsesøkning.
_
_
_
_
_

Skjerm nesten uten kant
Ved å klemme en større skjerm inn i en mindre ramme, revolusjonerer
denne ultratynne, knapt synlige kanten skjermens utseende med en
nydelig og effektiv design.
En virkelig kraftig lydopplevelse
To HP-høyttalere og fininnstilt lyd i samarbeid med ekspertene hos B&O
PLAY gir deg rik, autentisk lyd. La lyden bevege deg.
USB-C™
Overfør data i høy hastighet til eller fra eksterne lagringsenheter med
denne USB-C™-porten. Og den er vendbar, så du behøver aldri å bekymre
deg for å sette inn kontakten opp-ned.18,19

_

Penn-aktivert
Du kan skrive, tegne og redigere på en enhet med full støtte for
Håndskrift-funksjoner i Windows 10. Takket være Microsofts
universalpennstandarder kan PC-opplevelsen omskrives med alt slags
universalpenntilbehør.20
_

SD- og microSD-kortleser
Bare sett inn et SD- eller microSD-kort for å øke enhetens lagringskapasitet
til flere filmer, bilder og musikk, eller få enkel tilgang til alt innhold du har
lagret på et eksisterende kort.
_

360° innrettet hengsel
En innovativ konstruksjon som kan rotere 360º lar deg bruke enheten i fire
moduser. Arbeid i PC-modus, se på film i stående modus, spill i teltmodus
og reis i tavlemodus.
Velg farge
Tilpass datamaskinen med ditt valg av farger, for din egen stil.21
_

Dropbox-lagring i skyen
Lagre og synkroniser innholdet ditt på nettet med Dropbox. Få 25 GB
lagringsplass i ett år for å få tilgang til, administrere og dele bilder, musikk
og filer fra hvor som helst med Internett-tilgang.22
_

McAfee LiveSafe 30-dagers prøveversjon
Beskytt operativsystemet med et 30-dagers gratis McAfee
LiveSafe-abonnement.23
_
_
_

Overføringshastigheten kan variere. Alle ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
Noen funksjoner, for eksempel stemmestøttet Cortana, håndskriving og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se www.windows.com. Appene selges separat.
21
Farger kan variere med region.
22
25 GB gratis lagringsplass på Internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste
kreves, men er ikke inkludert.
23
Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert. Abonnement kreves etter 30 dager.
18
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i3-8130U (2,2 GHz basisfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kjerner)6,7
Prosessorfamilie: 8. generasjon Intel® Core™i3-prosessor
Minne
4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)
Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.
Datalagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafikk
Integrert Intel® UHD Graphics 620
Lyd
B&O PLAY, doble høyttalere
Skjerm
WLED-bakbelyst FHD IPS-skjerm med mikrokant på 35,6 cm (14" diagonalt), aktivert
for flerberøring med kant-til-kant-glass (1920 x 1080)
Strøm
45 W vekselstrømadapter
Batteritype
3-cellers, 41 Wt Li-ion
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 50 % på 45 minutter5
Mål for batteritid
Opptil 10 timer og 30 minutter batteritid3
Maksimal batterilevetid ved videoavspilling
Opptil 9 timer3
_

Tilkobling

Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
(Miracast-kompatibel)
Porter
1 USB 3.1 Type-C™, Gen 1 (dataoverføring ved opptil 5 Gb/s, strømadapter,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1
HDMI 1.4; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon
1 flerformats SD-kortleser
Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med integrert digital «dual array»-mikrofon

Design

Produktfarge
Deksel i blek gullfarge, base og tastaturramme i askegrå sølv; Vertikalt børstemønster
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 4MF61EA #UUW
UPC/EAN code: 192545904971
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
1,59 kg
Mål
32,35 x 22,42 x 1,97 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
Pekepenn
Tastatur
"Island-style" bakbelyst tastatur i full størrelse
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser
Sikkerhetsadministrasjon
Støtte for Kensington MicroSaver®-sikkerhetslås; Fingeravtrykksleser
Sensorer
Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Anbefalt tilbehør*

Grantiservicer*

* Ikke inkludert.
HP 39,62 cm
(15.6") klassisk
koffert
1FK07AA

HP
stereohodesett
H2800 (svart m.
silkegull)
2AP94AA

HP Z3200 svart
trådløs mus
J0E44AA

3 års henting og retur
U4819E

1 25 GB gratis lagringsplass på internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men ikke inkludert.2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud

(krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive

programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.5 Lader batteriet opptil 50 % på 45 minutter når systemet er slått av (med
kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteren som følger med den bærbare PC-en. Anbefales ikke med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 50 %, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse.

Tilgjengelig på utvalgte HP ENVY-, HP OMEN- og HP Pavilion-modeller. Du finner en komplett liste over produktfunksjoner på http://store.hp.com.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.

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig 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. 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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