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HP ENVY x360 Convertible 13-ay0008nb

Creatief zijn kan overal en altijd!

Met deze convertible pc met lange accuwerktijd werk je waar je maar wilt en wanneer je inspiratie hebt. Je tovert in een
handomdraai de meest kleurrijke visuals op je scherm. Gebruik het touchscreen en de pen  tegelijkertijd om geen detail
van je tekeningen te missen. Bovendien zijn je creaties volkomen veilig totdat jij ze met anderen wilt delen.

De kracht om je werk tot leven te brengen
Met de AMD Ryzen Series Processor  met Radeon
Graphics, een accu die lang meegaat, genoeg SSD-
opslag en het HP Command Center, krijg je de
performance die je nodig hebt voor al je creatieve
ideeën.

Slim design
Ideeën komen tot leven in sprankelende kleuren met
het FHD-display  met smalle rand. Het 360-graden
scharnier past zich zo aan dat je ook de meest
ingewikkelde tekeningen precies kunt vastleggen.

Privacy gegarandeerd
Houd je gesprekken vertrouwelijk met een niet te
hacken schuifje voor de webcam en een speciale
muteknop voor de microfoon.
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Pluspunten

SuperSpeed USB Type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.

AMD Ryzen™ 5-processor
Profiteer van geweldige notebookprestaties. Een revolutionaire nieuwe
architectuur met uitzonderlijk lange acculevensduur met een unieke
multithreaded processor en Vega-grafische kaart voor intensieve
multimediataken.

AMD Radeon™-videokaart
Of het nu om games of films gaat, je bent zeker van een bijzondere
entertainmentervaring.

Details van authentiek hout. Net zo uniek als jij bent.
Deze prachtig ontworpen pc valt op door zijn unieke patroon van authentieke
houtnerven. De nauwkeurige touchpad en de textuur met duidelijke
houtnerven geven een naadloze en warme uitstraling.

Briljant BrightView-scherm
Perfect voor gebruik binnen, met een heldere, duidelijke weergave van alle
foto's, video's en documenten.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

SuperSpeed USB Type-C®-poort met 10 Gb/s datasnelheid, USB-voeding,
DisplayPort™ 1.4 en HP opladen in slaapstand
Laad je apparaat op of sluit een extern display aan via slechts één USB-C®-
poort met 10 Gb/s datasnelheid. En hij is omkeerbaar, dus je kunt het
apparaat of display ook ondersteboven aansluiten.

SD- en micro SD-kaartlezer
Plaats een SD- of micro SD-kaart om de ruimte op het device te vergroten en
meer films, foto's en muziek op te slaan en krijg snel toegang tot alles wat je
op een bestaande kaart hebt opgeslagen.

Standaard toetsenbord
Op het fullsize eilandstijl toetsenbord met een aanslagdiepte van 1,5 mm kun
je prettig typen, zodat je overal productief kunt werken.

HP Command Center
Met dit eenvoudige hulpprogramma krijg je de controle en kun je prestaties,
ventilatorsnelheid en -ruis en de externe temperatuur optimaliseren en
aanpassen zodat deze allemaal voldoen aan jouw wensen.

Dropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Profiteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.

ExpressVPN
Verberg je IP-adres en versleutel je netwerkgegevens zodat niemand kan
zien wat je doet. Beperk het risico om gehackt te worden, zelfs als je op een
openbaar wifinetwerk zit.

McAfee® LiveSafe™
Bescherm je besturingssysteem met een gratis abonnement voor 30 dagen
op McAfee® LiveSafe™.

360° draaibaar scharnier
Innovatief ontworpen om 360 graden te draaien, zodat je het apparaat in vier
standen kunt gebruiken. Werk in de laptopstand, kijk in omgekeerde stand,
game in de tentstand en reis in de tabletstand.

Elegant vakmanschap
Een verfijnd ontwerp van convertibles verandert de manier waarop je tegen
technologie aankijkt, met een gebeiteld uiterlijk aan de achterkant en een
hoekig profiel aan de zijkanten.

Micro Edge beeldscherm
Dit revolutionaire scherm met een ultradunne, nauwelijks zichtbare rand
heeft een schitterend, efficiënt ontwerp waarbij het grotere scherm in een
kleinere omlijsting is geplaatst.

Een uitzonderlijk rijk geluid
Twee HP luidsprekers, HP Audio Boost en door de experts van Bang &
Olufsen afgestemde audio brengen entertainment hoorbaar en voelbaar tot
leven. Prikkel je zintuigen met een perfect pc-geluid.

HP Fast Charge
Als de batterij van je laptop bijna leeg is, wil je niet uren wachten tot die weer
opgeladen is. Zet het apparaat uit en laad het in ongeveer 30 minuten op van
0 tot 50%.

Schuifje voor de webcam
Je hoeft niet meer je camera af te plakken om zeker te zijn dat niemand
stiekem meekijkt. Garandeer je privacy en veiligheid met een fysiek schuifje
waarmee je de camera van je pc uitschakelt als je deze niet gebruikt.

Pc-beveiliging vanaf opstarten
Werk met een gerust hart in de wetenschap dat de BIOS van je pc beveiligd is.
HP BIOS Protection controleert automatisch de status en is zelfherstellend.

All-in-One Toetsenbord
Activeer het privacyfilter en bedien de beveiliging en multimedia met één
druk op de knop. Navigeer naadloos zonder afleidingen met al je sneltoetsen
op één plek.

Microfoon met muteknop
De handige speciale muteknop voor de microfoon is gemakkelijk te activeren
en heeft een ledlampje waarmee je ziet of hij in- of uitgeschakeld is. Dat is
wel zo prettig.

Alsof je pen op papier zet
Schrijf en teken op natuurlijke wijze met vloeiende, nauwkeurigere
inktstrepen. Palm Rejection-technologie voorkomt dat je palm van je hand als
"touch" geregistreerd wordt en zorgt voor minder vertraging tijdens het
schrijven.

Windows Ink
Werk op een natuurlijke manier je content, ideeën en tekeningen uit met een
digitale pen en Windows Ink. Maak naadloos notities op kantoor of benut de
beschikbare apps.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 5 4500U (2,3 GHz Base Clock, tot 4,0 GHz Boost Clock, 3 MB L2 cache, 6
cores)
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5-processor
Chipset
AMD geïntegreerde SoC
Geheugen
8 GB DDR4-3200 SDRAM (ingebouwd)
0:
Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™-videokaart;
Audio
Audio van Bang & Olufsen; Twee speakers; HP Audio Boost 2.0
Scherm
33,8 cm (13,3 inch) wled-backlit FHD IPS met smalle randen, glas van rand tot rand,
BrightView en multitouch-ondersteuning op Corning® Gorilla® Glass NBT™, 300 nits, 72%
NTSC (1920 x 1080)
Screen-to-body ratio
88%
Voeding
65 watt Smart-netvoedingsadapter;
Type batterij
3-cels, 51-WHr lithium-ion;
210 g;
Batterij en voeding
Tot 13 uur en 15 minuten ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 30 minuten
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 13 uur en 15 minuten

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Realtek 802.11 b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 5 combo 
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
Poorten
1 SuperSpeed USB Type-C® poort met 10 Gb/s datasnelheid (USB-voeding, DisplayPort™ 1.4,
HP opladen in slaapstand); 1 SuperSpeed USB Type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid (HP
opladen in slaapstand); 1 SuperSpeed USB Type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid; 1 AC smart-
pincode; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
1 micro sd-mediakaartlezer
Webcam
HP Wide Vision 720p HD-camera met camerasluiter en twee geïntegreerde digitale
microfoons

Ontwerp
Productkleur
Avondzwart aluminium, modern walnoothouten toetsenborddek
Gezandstraalde geanodiseerde afwerking

Software
HP apps
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP JumpStart; HP Support
Assistant
Software
Netflix; ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis
proefversie);
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 1N7R5EA #UUG
UPC/EAN code: 195122447014
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,32 kg;
In verpakking: 2,42 kg
Opmerking over gewicht: Gewicht is afhankelijk van de configuratie
Afmetingen
30,65 x 19,46 x 1,64 cm;
In verpakking: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Opmerking over afmetingen: Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
Garantie
2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar reparatie op
lokatie. Voorwaarden variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn van toepassing.; 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
Toetsenbord
Fullsize schemerzwart toetsenbord met achtergrondverlichting
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor
Precision-touchpad
Beveiligingsbeheer
All-in-One-toetsenbord; Camerasluiter
Vingerafdruksensor
Sensoren
Accelerometer; gyroscoop; eCompass; thermische infraroodsensor
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Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Pavilion draadloos
toetsenbord en muis
800 (zwart)
4CE99AA

HP ENVY Uptown tas
5DW95AA

HP 65 W USB-C platte
poweradapter voor op
reis
7EZ26AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
UM946E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD verwijst niet naar de kloksnelheid.
 Pen of stylus is apart verkrijgbaar.
 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

Voetnoten bij de functie-messaging

 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.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid.
 Houtnerfpatroon verschilt per pc.
 Gratis proefversie voor 30 dagen, stap over op een betaalde dienst aan het einde van de proefperiode. Elk betaald abonnement geeft recht op één (1) licentie voor gebruik op drie (3) verschillende apparaten tegelijk. Kijk

voor meer informatie op www.expressvpn.com.
 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een

internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. Na 30 dagen is een abonnement vereist.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem is uitgeschakeld (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de laptop wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een

lader met kleinere capaciteit. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op
bepaalde HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.

 HP BIOS Protection werkt met Windows 10 (op je pc meegeleverd).

Technische specificaties, voetnoten

 Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief
annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 De levensduur van de Windows 10 MobileMark 18-batterij varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de

voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem is uitgeschakeld (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de laptop wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een

lader met kleinere capaciteit. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op
bepaalde HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD verwijst niet naar de kloksnelheid.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.
 De accuwerktijd is getest door HP met het continu afspelen van FHD-video's, 1080p (1920x1080) resolutie, 150-nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 17%, geluidsniveau speler op 100%, afspelen op

volledig scherm uit lokale opslag, hoofdtelefoon aangesloten, draadloos aan maar niet verbonden. De werkelijke accuwerktijd varieert afhankelijk van configuratie en de maximale capaciteit neemt af met de tijd en met het
gebruik.

 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere
Wi-Fi 5 specificaties.

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand. Gemeten met klep verticaal op het bureau.
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video
Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software 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.
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