
Datasheet

HP Spectre Folio 13 Convertible PC 13-
ak0042nb
Een unieke lederen convertible pc. Aanpasbaar ontwerp waarmee je
verbonden blijft.

Meesterlijk vakmanschap met een gedurfd nieuw ontwerp. Dit baanbrekende apparaat is gemaakt van 100% echt leer
en verlegt de grenzen van wat je verwacht van een pc. Blijf op de hoogte van projecten in de laptopstand of vouw het
scherm naar beneden voor fotobewerkingen in de tabletstand. En na een lange dag biedt de stand naar voren de
perfecte hoek om films te bekijken. De HP Spectre Folio past zich aan al je behoeften en lange dagen aan.

Gedurfd vervaardigd van 100% echt leer.Gedurfd vervaardigd van 100% echt leer.
De HP Spectre Folio is met nauwkeurig vakmanschap
van duurzaam chroomgelooid leer gemaakt – waarbij
een tijdloos ontwerp en moderne innovatie
moeiteloos gecombineerd zijn – wat culmineert in
een iconisch, elegant object van verlangen.

Baanbrekend ontwerp. Op 3 manieren past hij zichBaanbrekend ontwerp. Op 3 manieren past hij zich
aan jou aan.aan jou aan.
De HP Spectre Folio is dun, licht en gemakkelijk
aanpasbaar en past zich moeiteloos aan jouw
behoeften aan. Bekijk documenten en blijf productief
in de laptopstand, vouw het scherm plat en bewerk
foto's met een HP Pen in tabletstand of schuif het
scherm naar voren, perfect om films te bekijken.

Een lange acculevensduur was nog nooit zoEen lange acculevensduur was nog nooit zo
belangrijk.belangrijk.
Voor de 24/7-economie van vandaag heb je
technologie nodig die de hele dag meegaat. Met de
lange acculevensduur en de Intel® Core™-processor
laat deze personal computer je niet in de steek, zodat
je de hele dag productief kunt blijven.

 Buitenkant van het product en buitenste toetsenbord zijn 100% echt volnerfleer per 18 sep 18.
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HP Spectre Folio 13 Convertible PC 13-ak0042nb

PluspuntenPluspunten

 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade 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. Deze optie is altijd ingeschakeld. Je internetprovider kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende
vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Voor bepaalde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, Inkt aanbrengen en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Zie www.windows.com. Apps
worden apart verkocht.
 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 Intel zegt niets over het prestatieniveau. 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-
beelden. Systeemlaadtijd en -respons zijn afhankelijk van de productconfiguratie.

 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. 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.
 Buitenkant van het product en buitenste toetsenbord zijn 100% echt volnerfleer per 18 sep 18.
 Voor sommige functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, digitale inkt en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Zie www.windows.com. Apps worden apart verkocht.

 Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit
gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. 
 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark benchmarkingsoftware. De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.

Windows 10Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface, maar dan
beter. Werk veiliger, productiever en persoonlijker met vooraf geïnstalleerde
functionaliteit en uitbreidingen zoals Windows Hello en Cortana.

8e-generatie Intel® Core™-processor8e-generatie Intel® Core™-processor
Verbeter de prestaties en zorg voor een uitzonderlijke pc-ervaring met een
soepele systeemrespons en korte laadtijden. Stream de beste content of
maak je eigen content met ondersteuning voor resoluties tot 4K.

Echt leer. Uitzonderlijk vakmanschap.Echt leer. Uitzonderlijk vakmanschap.
Deze prachtig ontworpen pc, ingepakt in 100% echt cognacbruin leer, is
vervaardigd met een dun design zonder ventilator dat zich aan jouw
levensstijl aanpast. Het is zeer duurzaam en zal na verloop van tijd niet
slijten.

Solide verbindingenSolide verbindingen
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen. Houd
verbinding met wifi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de nieuwste
802.11 a/c (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 4.2.

HP Wide Vision FHD IR-cameraHP Wide Vision FHD IR-camera
Aanmelden is simpel via Windows Hello en de infraroodsensor. Door een
indrukwekkend gezichtsveld van 88 graden kun je skypen met het hele gezin
of een groep vrienden en ieder detail zien.

USB 3.0-connectorUSB 3.0-connector
Met 's werelds populairste USB-ingang kun je elk bestaand USB-apparaat
aansluiten en heb je een tienmaal snellere dataoverdracht dan met USB 2.0.

PCIe SSD opslagPCIe SSD opslag
Beschikbaar met een capaciteit tot 512 GB. PCIe-gebaseerde flashopslag is
tot 17x sneller dan een traditionele 5400-rpm laptopschijf.

Backlit toetsenbordBacklit toetsenbord
Ook in matig verlichte ruimtes en tijdens nachtvluchten kunt u blijven werken.
Op het verlichte toetsenbord typ je prettig in meer omgevingen.

MU-MIMO-ondersteuningMU-MIMO-ondersteuning
Wanneer je meerdere MU-MIMO-devices in huis hebt, werkt de MU-MIMO-
ondersteuning in combinatie met een MU-MIMO-router om het
netwerkverkeer te optimaliseren en een soepeler online ervaring te bieden.

Corning® Gorilla® Glass NBT™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 beeldschermMicro 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.

HP Fast ChargeHP 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%.

Geen ventilatorGeen ventilator
Door het innovatieve design zonder ventilatoren is de pc is stil, zonder
luidruchtige hardware of lelijke ventilatieopeningen.

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

HP Wide Vision FHD IR-cameraHP Wide Vision FHD IR-camera
Aanmelden is simpel via Windows Hello en de infraroodsensor. Door een
indrukwekkend gezichtsveld van 88 graden kun je skypen met het hele gezin
of een groep vrienden en ieder detail zien.

Een edge-to-edge backlit toetsenbordEen edge-to-edge backlit toetsenbord
Ook in matig verlichte ruimtes en tijdens nachtvluchten kun je blijven werken.
Op het full-size edge-to-edge verlichte toetsenbord typ je prettig in iedere
omgeving.

Alsof je pen op papier zetAlsof je pen op papier zet
Schrijf en teken op natuurlijke wijze met vloeiende, nauwkeurigere
inktstrepen. En technologie voor palmafwijzing voorkomt onopzettelijk
inkten en zorgt voor minder vertraging tijdens het schrijven.

Windows InkWindows 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

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Tilt PenHP Tilt Pen
2MY21AA

HP ENVY Urban 39.62HP ENVY Urban 39.62
cm (15.6") Briefcasecm (15.6") Briefcase
3KJ73AA

HP Spectre RechargeableHP Spectre Rechargeable
Mouse 700 (Turbo Silver)Mouse 700 (Turbo Silver)
3NZ71AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice3 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.)
 De accuwerktijd op Windows 10/MobileMark 14 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 accu neemt in de loop van de tijd

en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (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. 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 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/.
 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.
 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee devices die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die 160 MHz kanalen ondersteunt.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.

© 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 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. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie
wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. 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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PrestatiesPrestaties
BesturingssysteemBesturingssysteem
Windows 10 Home 64
ProcessorProcessor
Intel® Core™ i7-8500Y (1,5 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel® Turbo Boost-
technologie, 4 MB cache, 2 cores) 
Processorfamilie: 8e-generatie Intel® Core™ i7-processor 
ChipsetChipset
Intel® geïntegreerde SoC
GeheugenGeheugen
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.
GegevensopslagGegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
VideoVideo
Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 615; 
AudioAudio
Bang & Olufsen; vier speakers; HP Audio Boost 2.0
SchermScherm
13,3-inch (33,8-cm) FHD IPS WLED-backlit touchscreen met microrand en Corning® Gorilla®
Glass 4™ (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
72% NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
400 nits
VoedingVoeding
65-Watt netvoedingsadapter;
Type batterijType batterij
6-cels, 54,28 Wh lithium-ion polymeer;
251,9 g;
Batterij en voedingBatterij en voeding
Tot 19 uur ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 30 minuten
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van videoMaximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 21 uur en 15 minuten

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteitDraadloze connectiviteit
Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning
voor Gigabit-overdrachtssnelheden) 
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
PoortenPoorten
2 Thunderbolt™ 3 (dataoverdracht tot 40 Gb/s, stroomtoevoer, DP1.2, HP opladen in
slaapstand); 1 USB Type-C™ 3.1 Gen 1 (data tot 5 Gb/s, stroomtoevoer, DP 1.2, HP opladen in
slaapstand); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
WebcamWebcam
HP Wide Vision FHD IR-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

OntwerpOntwerp
ProductkleurProductkleur
Cognacbruine klep, donkerasgrijze onderzijde en toetsenbordframe
Leren omslag en onderzijde, toetsenborddeck van geanodiseerd aluminium

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

Aanvullende informatieAanvullende informatie
Bestelnr.Bestelnr.
P/N: 7JU48EA #UUG 
UPC/EAN code: 193905516988
Zuinig energieverbruikZuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
GewichtGewicht
1.47 kg;
In verpakking: 2,99 kg
Gewicht, noot (metrisch): Gewicht is afhankelijk van de configuratie
AfmetingenAfmetingen
32,01 x 23,45 x 1,54 cm;
In verpakking: 40 x 33,28 x 14,1 cm
Afmetingen, noot (metrisch): Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
GarantieGarantie
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 accessoiresMeegeleverde accessoires
Styluspen; USB Type-C™ naar USB 3.0-adapter
ToetsenbordToetsenbord
Fullsize eilandstijl backlit toetsenbord in Nightfall Black
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
KenmerkenKenmerken
Plug & Play
SensorenSensoren
Accelerometer; Gyroscoop; eCompass
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