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De notebook die je naar je hand kunt zetten.

Het is tijd ommeer uit je notebook te halen.
Functionaliteit en flexibiliteit komen mooi samen
in de schitterende x360. Hoe je hem ook wendt of
keert, de Spectre x360 laat je nooit in de steek.
Met vier gebruiksmodi, razendsnelle prestaties en
een indrukwekkende batterijtijd is deze
convertible notebook van alle markten thuis.

Opvallend veelzijdig
Verander hemmoeiteloos van een notebook in een tablet en alles daartussenin met het fraai ontworpen
scharnier dat u 360 graden kunt draaien. Deze convertible ziet er in elke stand schitterend uit.

Stijlvol in elke stand
Bij deze verrassend dunne en lichte convertible notebook met zijn schitterende metalen behuizing komen
design en prestaties prachtig samen. Vier gebruiksmodi en een dikte van slechts 15,9 mm, welk apparaat
kan daar tegenop?

Indrukwekkende prestaties. En de hele dag mobiel.
Geniet de hele dag van supersnelle prestaties op deze x360 met tot 12.5 uur batterijtijd waarmee u zelfs
het meest strakke schema kunt afwerken.1

HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface

– en dan beter.4

● Foto's, filmpjes en games zien er onder bijna elke hoek sprankelend uit op dit 13-inch (33,8-cm)
diagonale Full-HD of optioneel Quad-HD touchscreen met ultrabrede inkijkhoeken.3

● Ontdek de razendsnelle schijf die al je opdrachten probleemloos uitvoert. Laad applicaties snel en
efficiënt met de HP solid-state drives.

● Alle details zijn zichtbaar, ook in schaars verlichte omgevingen. Er is tijdens webchats méér van u en uw
omgeving te zien dankzij de groothoeklens in de camera.5

1 De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de energiebeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op http://www.bapco.com voor meer informatie. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal
Music. Internettoegang is vereist. 3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie
is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 5 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
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Besturingssysteem Windows 10 Home 64

Processor Intel® Core™ i7-6500U met Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, tot 3,1 GHz, 4 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Geheugen 8 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag 512-GB M.2 SSD

Webcam HP TrueVision Full HD WVA-webcam (aan de voorzijde) met twee ingebouwde digitale microfoons

Sensoren Accelerometer; Gyroscoop; eCompass

Communicatie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak Trusted Platform module (TPM)

Scherm 33,8-cm (13,3-inch) diagonaal QHD IPS LED-backlit touchscreen (2560 x 1440)

Video Intel® HD Graphics 520

Geluid Bang & Olufsen; Twee luidsprekers

Toetsenbord Standaard eiland-stijl backlit; HP Control Zone trackpad

Poorten 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3 USB 3.0 (HP USB-boost); 1 mini-DisplayPort
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Kenmerken OR functies Touchscherm

Type batterij 3-cels, 56-Watt/u lithium-ion polymeren

Voeding 45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur Natuurlijk zilveren aluminium klep

HP apps HP Lounge

Software Netflix; Skype

Service en support McAfee LiveSafe™1

Extra informatie P/N: P1D76EA #UUG
UPC/EAN code: 889894556561
Geproduceerd in China

Gewicht 1,45 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen 32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie 2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie

1 McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP 13,3-inch
lederen hoes
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth-muis
H6J32AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM946E
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