Datablad

HP Pavilion x360 14-cd0001no
En kraftfull bärbar dator med fyra lägen i en ultratunn och lätt
design.

Känn dig fri att skapa, möta och dela på flera sätt med nya Pavilion x360. Denna kraftfulla dator har den senaste
tekniken i en ultratunn och lätt design. Allt du behöver för allt du tycker om att göra.

Bärbar prestanda

Det är lätt och snabbt att göra flera
saker samtidigt med en kraftfull
dator. Med upp till 8:e generationens
Intel® Core™ i7-processor 1 och
NVIDIA® MX130-grafik på utvalda
modeller har du all prestanda du
behöver för att få jobbet gjort.

Arbeta. Skriv. Spela. Utan problem.

Med det hållbara
360-gradersgångjärnet får du alltid
det perfekta läget för att jobba,
skriva, titta på film eller spela. Enkel
att göra om till platta för att anteckna
och rita lika naturligt som på papper.

Elegant och tunn

Den tunna ramen gör att en skärm på
35,6 cm (14 tum) ryms i ett chassi på
33 cm (13 tum), så att du får ett
kompakt format att ta med.

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 programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra
länder.
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Höjdpunkter
DDR4 RAM-alternativ
DDR4 är framtiden för RAM-minne, utformad att köras effektivare och mer
tillförlitligt vid snabbare hastigheter. Högre bandbredd ger en
prestandaökning för allt från flerprogramskörning till spelande.
_
_
_
_
_

Bildskärm med supertunna kanter
Genom att placera en större skärm i en mindre ram revolutionerar denna
ultratunna, knappt synliga täckram bildskärmens utseende med en vacker
och effektiv design.
En oerhört kraftfull ljudupplevelse
Dubbla HP-högtalare och ljud som specialanpassats av experter på B&O
PLAY ger ett fylligt och verklighetstroget ljud. Låt dig beröras av ljudet.
USB-C™
Överför data med hög hastighet till eller från din externa lagringsenhet
med USB-C™-porten. Och den är vändbar så du behöver aldrig oroa dig för
felvänd inkoppling.18,19

_

Aktiverad för användning med penna
Skriv, rita och redigera på en enhet med fullt stöd för pennfunktionerna i
Windows 10. Tack vare Microsofts universella pennstandarder kan du
använda alla universella penntillbehör för att skriva om datorupplevelsen.20
_

SD- och microSD-kortläsare
Sätt bara i ett SD- eller microSD-kort och utöka enhetens lagringsutrymme
för fler filmer, foton och låtar eller för att få enkel åtkomst till innehåll som
du lagrat på ett befintligt kort.
_

360° dubbelverkande gångjärn
Innovativt konstruerad för att rotera 360º så att du kan använda din enhet i
fyra lägen. Använd den som en bärbar dator när du arbetar, ha den i
stående läge när du tittar på film, placera den i vinklat läge när du spelar
och använd den som platta när du är på språng.
Välj en färg
Anpassa datorn med ditt val av färger och få en stil som matchar din.21
_

Dropbox molnlagring
Lagra och synkronisera ditt innehåll online med Dropbox. Få 25 GB
lagringsutrymme i ett år för att komma åt, hantera och dela med dig av
dina foton, musik och filer överallt där du har åtkomst till internet.22
_

McAfee LiveSafe (30 dagars testversion)
Skydda operativsystemet med ett 30-dagars kostnadsfritt McAfee
LiveSafe-abonnemang.23
_
_
_

Överföringshastigheten kan variera. Alla prestandauppgifter motsvarar de normalspecifikationer som uppges av HPs komponenttillverkare; faktiska prestanda kan vara högre eller lägre.
USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
Vissa funktioner, inklusive röststyrd Cortana, pennanteckning och Continuum, kräver mer avancerad hårdvara. Se www.windows.com. Appar säljs separat.
21
Färgerna kan variera beroende på region.
22
25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i ett år från registreringsdatumet. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive uppsägningspolicy.
Internetuppkoppling krävs och ingår inte.
23
Internetuppkoppling krävs och ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i3-8130U (2,2 GHz basfrekvens, upp till 4 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 4 MB cache, 2 kärnor)6,7
Processorfamilj: 8:e generationens Intel® Core™ i3-processor
Minne
4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)
Överföringshastighet: upp till 2 400 MT/s.
Informationslagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Inbyggd Intel® UHD Graphics 620
Ljud
B&O PLAY, dubbla högtalare
Bildskärm
35,6 cm (14 tum) FHD IPS med WLED-bakgrundsbelyst glas med supertunna kanter
och multipekfunktion, mikroram (1920 x 1080)
Strömförsörjning
45 W nätadapter
Batterityp
3-cells, 41 Wh litiumjon
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 45 minuter5
Riktpunkt för batteriets livslängd
Upp till 10 timmar och 30 minuters uppskattad batteritid3
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 9 timmar3
_

Anslutning

Trådlös anslutning
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2
(Miracast-kompatibelt)
Portar
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (dataöverföring på upp till 5 Gbit/s, strömöverföring,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1
HDMI 1.4; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
1 SD-mediekortläsare för flera format
Webbkamera
HP Wide Vision HD-kamera med integrerad, digital dubbelsystemsmikrofon

Design

Produktens färg
Hölje i Pale Gold, bas och tangentbordsram i Ash Silver; Vertikalt borstat mönster
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Programvara
Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Mer information

Artikelnummer
P/N: 4MF61EA #UUW
UPC/EAN code: 192545904971
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
1,59 kg
Yttermått
32,35 x 22,42 x 1,97 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
Penna
Tangentbord
Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord
HP Imagepad med stöd för multipekgester
Säkerhetshantering
Stöd för Kensington MicroSaver® säkerhetslås; Fingeravtrycksläsare
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Rekommenderade tillbehör*

Garantitjänster*

* Medföljer inte.
HP 39,62 cm
(15,6 tum)
Klassisk portfölj
1FK07AA

HP Stereo
Headset H2800
(svart m. Silk
Gold)
2AP94AA

HP Z3200 trådlös
mus, svart
J0E44AA

3 års hämtnings- och
returservice
U4819E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej.2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova

på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)3 Uppskattad batteritid för Windows 10 baseras på Windows 10/MobileMark®- benchmarking från 2014. Batteritiden varierar på grund av 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 50 % på 45 minuter när
systemet är avstängt (kommandot Stäng av). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, rekommenderas inte för användning med en batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningshastigheten till

det normala. Laddningstiden kan variera med +/- 10 % beroende på systemtolerans. Tillgängligt för utvalda datormodeller i serierna 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.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska
kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan
tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör
innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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