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Tunn. Kraftfull. Smart. Det måste vara kärlek.

Vi fick in enorma mängder innovation i otroligt tunna dimensioner. Spectre x360 håller inte tillbaka prestanda, utan
levererar det bästa från alla aspekter i en dator som utformats kring dig. Förälska dig i alla smart teknik som finns i den
eleganta designen.

Revolutionerande kraft. Extremt
tunn.
En ny syn på vad en bärbar dator kan
leverera. Få en hel dags arbete med
upp till 16 timmars batteritid1 med
Fast Charge och en 8: e
generationens Intel® Core™ i Quad
Core-processor2 för banbrytande
prestanda.

Smart teknik. Utformad för
säkerhet.
Vi har utvecklat den här datorn kring
dig, med fyra unika lägen och en
digital penna för naturliga
anteckningar. Vi har lagt till en
IR-kamera för säker inloggning och
säker betalning med en
fingeravtrycksläsare.

Förhöj dina sinnen med åtta
miljoner pixlar.
En nästan ramlös bildskärm på 33,8
cm (13,3 tum), 4K 4 pekskärmmed
supertunna kanter och Corning®
Gorilla® Glass NBT™, och fyra
expertjusterade högtalare från Bang
& Olufsen ger en rik, oförglömlig
underhållningsupplevelse.

1 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. Mer information finns på www.bapco.com. 2 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla
kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte
ett mått på högre prestanda. 4 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder.
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Specifikationer

Prestanda
Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-8550U (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB cache, 4 kärnor)6,7
Processorfamilj: 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Minne
16 GB LPDDR3-2133 SDRAM (på kortet)
Överföringshastigheten är upp till 2 133 MT/s
Informationslagring
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafik
Inbyggd Intel® UHD Graphics 620
Ljud
Bang & Olufsen, quad-högtalare, HP Audio Boost
Bildskärm
33,8 cm (13,3 tum) WLED-bakgrundsbelyst 4K IPS-pekskärmmed micro-edge och
Corning® Gorilla®-glas NBT™ (3 840 x 2 160)
Strömförsörjning
65 W nätadapter
Batterityp
3-cells, 60 Wh litiumjon
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 30 minuter5
Riktpunkt för batteriets livslängd
Upp till 16 timmar och 15 minuters uppskattad batteritid2

Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 12 timmar2
_

Anslutning
Trådlös anslutning
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2
(Miracast-kompatibelt)
Portar
2 Thunderbolt™ 3 (dataöverföring upp till 40 Gbit/s, strömöverföring, DP1.2, HP Sleep
and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge); 1 kombinerat
hörlurs-/mikrofonuttag
Webbkamera
HP TrueVision FHD IR-kamera med integrerad, digital dubbelsystemsmikrofon

Design
Produktens färg
Dark ash 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: 2PS29EA #UUW
UPC/EAN code: 192018260184
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
1,29 kg
Yttermått
30,6 x 21,8 x 1,36 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
Tangentbord
Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord
HP Imagepad med stöd för multipekgester
Funktioner
Webbkameran har stöd för Windows Hello
Säkerhetshantering
Fingeravtrycksläsare; TPM-stöd (Trusted Platform Module)
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; eCompass

Kompatibla tillbehör*

* Medföljer inte.

Garantitjänster*

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 sommedföljer 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.

© Copyright 2017 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 sommedföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra 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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