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HP Spectre x360 Convertible 13-ap0003nb

Revolutionaire accuwerktijd voor een convertible pc – ontdek wat jij
ermee kunt

Nu houd je tijd over. Dankzij de revolutionaire accuwerktijd van deze quad-core convertible heb jij meer tijd over. Werk
dag en nacht door op een schitterend touchscreen tot 4K . En ga verder met de dunne, lichte en draagbare Spectre
convertible – met volledig aluminium juweelontwerp waardoor je overal in stijl naartoe gaat.

Accuwerktijd van 22.30 uur
Met een quad-core convertible met een accuwerktijd
tot 22,30 uur  heb je meer tijd om te doen waar jij
van houdt. Zorg voor topprestaties en laad snel
opnieuw op met HP Fast Charge.

Het vermogen om verder te gaan
Maak elke dag beter met de meest adembenemende
Spectre ooit, met een 8e-generatie Intel® Core™ i7-
processor voor optimale efficiëntie en snelheid. Haal
meer uit je Spectre door de thermische instellingen
aan te passen en te kiezen tussen de standen koel,
stil of prestatie.

Regel je leven op een veilige manier
Strijk overal zorgeloos neer dankzij de verbeterde
beveiligingsfuncties die zijn ontworpen om jouw
privacy te beschermen. Van een geïntegreerde IR-
camera, vingerafdruklezer en kill switch voor de
privacycamera voor veilige interactie met je pc tot het
optionele HP Sure View privacyscherm, je kunt erop
vertrouwen dat je gegevens veilig en privé zijn.

 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden. Alleen beschikbaar bij bepaalde modellen.
 Tot 20 uur indien de laptop is geconfigureerd met een Intel® Core™ i5-8565U of i7-8265U-processor met 8 GB RAM, 256 GB SSD, energiezuinig FHD-display en Windows 10 Home RS4. De accuwerktijd op Windows

10/MM14 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 accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
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Pluspunten

 Laadt de batterij binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de laptop wordt meegeleverd; niet aanbevolen voor een
batterijlader met kleinere capaciteit. Zodra de batterij 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 Spectre 2-in-1 en HP x2 pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.

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.

Verfijnd, geraffineerd design
Het nauwkeurig vervaardigd metalen design met CNC-bewerking creëert een
prachtig geraffineerd uiterlijk. Het heldere, hoekige ontwerp is mooi en
functioneel verpakt in de kleinste afmetingen.

HP privacyschakelaar op de camera
Garandeer je privacy en veiligheid met een fysieke schakelaar waarmee je de
camera van je pc uitschakelt als je deze niet gebruikt. Geen lelijke tape meer
om je cameralens te bedekken.

Corning® Gorilla® Glass NBT™
Het krasbestendige Corning® Gorilla® Glass NBT™ is bestand tegen alle
dagelijkse handelingen die een touchscreen te verduren krijgt. Dankzij de
krachtige en robuuste bescherming is het scherm bestand tegen stoten en
krassen.

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.

Verbonden in stand-by
Blijf op de hoogte van je e-mail, agendameldingen en meer, zelfs als je je pc
niet gebruikt. Jouw pc blijft verbonden voor directe updates.

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%.

HP Audio Boost
Verhoog je luisterplezier met slimme versterkingstechnologie die voor een
luid en helder, dynamisch geluid zorgt.

Geheel metalen behuizing
Ervaar het vakmanschap dankzij een volledig metalen, hoekig ontwerp,
gepolijste accenten en hoogwaardige en duurzame materialen.

Machinaal aluminiumontwerp
Dit met precisie uit één stuk gemaakte, strak ontworpen device dat met
precisie gefreesd is door CNC-machines, is elegant en duurzaam.
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Specificaties

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Tilt Pen
2MY21AA

HP ENVY Urban 35,56
cm (14") draagtas
3KJ74AA

HP Spectre Rechargeable
Mouse 700 (Luxe
Cooper)
3NZ70AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
UM946E

 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.
 McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
 Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de

voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
 Laadt de batterij binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met kleinere capaciteit. Nadat de batterij tot 50% is opgeladen, gaat het

opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre 2-in-1 en HP x2 pc-modellen. 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 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 Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 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 worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. 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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Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-8565U (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost-
technologie, 8 MB cache, 4 cores) 
Processorfamilie: 8e-generatie Intel® Core™ i7-processor 
Geheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.
Gegevensopslag
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox
Video
Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 620; 
Audio
Bang & Olufsen; vier speakers; HP Audio Boost 2.0
Scherm
13,3-inch (33,8-cm) FHD IPS WLED-backlit touchscreen met microrand en Corning® Gorilla®
Glass NBT™ (1920 x 1080)
Voeding
65-Watt netvoedingsadapter;
Type batterij
4-cels, 61 Wh lithium-ion;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 30 minuten 
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Up to 21 hours and 30 minutes

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (Gigabit Wi-Fi®
speed)
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
Poorten
2x USB Type-C™ 3.1 Gen 2 (Thunderbolt™ 3, DP 1.2, PD 3.0, dataoverdracht, HP opladen in
slaapstand); 1x USB 3.1 Gen2 Type-A™ (HP opladen in slaapstand); 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
1 micro SD-mediakaartlezer
Webcam
HP Wide Vision FHD IR-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Donker zilvergrijs
Aluminium CNC-omslag en toetsenbord, met onderzijde van aluminium stempel

Software
HP apps
HP 3D DriveGuard; HP audioschakelaar; HP Command Center; HP Connection Optimizer; HP
JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 4XH38EA #UUG 
UPC/EAN code: 193424618415
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,33 kg;
Afmetingen
30,88 x 21,79 x 1,47 cm;
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
Meegeleverde accessoires
Hoes
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl backlit toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Kenmerken
Plug & Play
Beveiligingsbeheer
Vingerafdruklezer; Noodstopschakelaar privacycamera; Ondersteuning voor Trusted Platform
Module (TPM)
Sensoren
Accelerometer; Gyroscoop; eCompass
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