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Designad för att stödja dina kreativa skapelser

Skapa på språng med en omvandlingsbar bärbar dator som är designad för att vara med dig överallt. Den mångsidiga
användningen med 360-graders gångjärn kombinerat med samtidig användning av touchfunktion och penna  gör att du
kan skapa livfulla och exakta skapelser. Med lång batteritid och trygghetsfunktioner kan du enkelt skapa hela dagen.

Prestandan som gör att du kan ge liv till dina
skapelser
Med den kraftfulla AMD Ryzen-processor  med
Radeon-grafik, en lång batteritid, gott om SSD-
lagring och HP Command Center är dina kreativa
möjligheter oändliga.

Genomtänkt design
Den livfulla bildskärmen med full HD och
mikrokanter  säkerställer att färgerna är levande och
exakta. Gångjärnen med 360-graders rotation
anpassar sig så att du kan göra detaljerade skisser
med hög precision.

Sekretess för lugn och ro
Håll allt konfidentiellt med en kameraslutare som inte
går att hacka och dedikerad avstängningsknapp för
mikrofonen.
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Höjdpunkter

Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.

AMD Ryzen™ 5-processor
En bärbar dator med riktigt imponerande prestanda. En revolutionerande ny
arkitektur med enastående batteritid som ger mycket effektiv multitrådad
bearbetning och Vega-grafik för krävande multimedieuppgifter.

AMD Radeon™-grafik
Oavsett om du spelar spel eller ser på film kan du uppleva all din
underhållning med hög prestanda.

Chassi helt i metall
Den vinklade chassidesignen helt i metall känns som ett äkta hantverk som
fulländas av polerade detaljer och material av hög kvalitet med lång
livslängd.

Battery life for long days
Förläng din dag långt in på natten med en batteritid på upp till 11 timmar och
30 minuter. Längre batteritid innebär att du kan arbeta efter att dagen har
tagit slut utan att ladda om.

PCIe SSD-lagring
Starta upp på några sekunder med blixtsnabb hastighet med upp till 512 GB
PCIe SSD-lagring.

SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s signalfrekvens med strömförsörjning,
DisplayPort™ 1.4 och HP Sleep and Charge
Strömförsörj din enhet eller anslut till en extern skärm med endast en USB-
C®-port med 10 Gbit/s signalfrekvens. Och den är vändbar så du behöver
aldrig oroa dig för felvänd inkoppling.

SD- och microSD-kortläsare
Sätt bara i ett SD- eller microSD-kort och utöka enhetens lagringsutrymme
för fler filmer, foton och låtar eller för att få enkel åtkomst till innehåll som du
lagrat på ett befintligt kort.

Fullstort tangentbord
Med det fullstora island-style-tangentbordet kan du arbeta var som helst.
Slaglängd på 1,5 mm gör skrivupplevelsen bekväm och produktiv.

Fingeravtrycksläsare
Logga enkelt in på enheten i valfritt läge bara genom att röra vid den med
fingret. Patenterad 3D-fingeravtrycksteknik garanterar säker åtkomst och
onlinebetalning.

HP Command Center
Ett enkelt verktyg som ger dig full kontroll och gör det möjligt att optimera
och anpassa prestanda, fläktens hastighet och ljudnivå samt extern
temperatur – helt utifrån dina unika behov.

Dropbox molnlagring
Lagra och synkronisera ditt innehåll online med Dropbox. Få 25 GB
lagringsutrymme i ett år för att komma åt, hantera och dela med dig av dina
foton, musik och filer överallt där du har åtkomst till internet.

ExpressVPN
Dölj din IP-adress och kryptera nätverksdata så att ingen kan se vad du gör.
Minska risken att bli hackad även när du surfar på offentligt Wi-Fi.

McAfee® LiveSafe™
Skydda operativsystemet med en 30-dagars kostnadsfri McAfee® LiveSafe™-
prenumeration.

360° dubbelverkande gångjärn
Innovativt konstruerad för att rotera 360 grader vilket gör att du kan använda
din enhet i fyra lägen. Arbeta i läget bärbar dator, titta i omvänt läge, spela i
vinklat läge och använd som en platta.

Elegant hantverk
Den nya omvandlingsbara designen innebär ett nytt sätt att se på tekniken
med en mejslad design baktill och vinklade sidor.

Skärm med supertunna kanter och kant-till-kant-tangentbord
Designen är både snygg och effektiv med en ultratunn ram och kant-till-kant-
tangentbord som maximerar upplevelsen.

En exceptionellt mäktig ljudupplevelse
Underhållning väcks till liv med ljud som får rummet att vibrera tack vare tre
riktade HP-högtalare, HP Audio Boost och specialanpassning som görs av
experterna på Bang & Olufsen. Kittla dina sinnen med fulländat datorljud.

HP Audio Boost
Känn och hör bästa möjliga ljud med nästa generation av HP Audio Boost-
och SmartAmp-teknik som ger starkare och fylligare ljud samt bättre
basprestanda utan distorsion.

HP Fast Charge
När den bärbara datorn har ont om ström är det ingen som har tid att vänta i
timmar på att den ska laddas. Stäng av enheten och gå från 0 till 50 %
laddning på cirka 30 minuter.

PC-skydd från systemstart
Känn dig trygg när du vet att din dators BIOS skyddas. HP BIOS Protection
kontrollerar automatiskt statusen för BIOS och återställer sig själv.

Allt-i-ett-tangentbord
Kontrollera integritet, säkerhet och multimedia med en enda knapptryckning.
Med alla snabbtangenter på ett ställe navigerar du smidigt utan distraktioner.

Kameraslutare
Sluta med ful tejp och äckliga tuggummin för att dölja dina privata stunder.
Se till att din integritet och säkerhet bevaras med en synlig och fysisk slutare
som helt stänger av datorns kamera när den inte används.

Som pennan på papperet
Skriv och rita med naturliga och exakta drag. Funktionen för
handflateavvisning förhindrar misstag och reducerar lagg när du skriver.

Windows Ink
Utveckla innehåll, idéer och ritningar naturligt med databehandling som
baseras på digital penna och Windows Ink. Skissa smidigt ner anteckningar i
Office eller rita på en uppsättning appar.
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Specifikationer

Prestanda
Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 5 -4500U (2,3 GHz basklockfrekvens, upp till 4,0 GHz max. boostklockfrekvens,
3 MB L2-cache, 6 kärnor)
Processorfamilj: AMD Ryzen™ 5-processor
Kretsar
AMD Integrated SoC
Minne
8 GB DDR4-3200 SDRAM (2 x 4 GB)
0:
Överföringshastigheter på upp till 3 200 MT/s.
Informationslagring
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
Dropbox
Grafik
Inbyggd: AMD Radeon™ -grafik;
Ljud
Ljud från Bang & Olufsen; 3 högtalare; HP Audio Boost 2.0
Bildskärm
39,6 cm (15,6 tum) WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS-bildskärm med mikroram, glas från kant-
till-kant och multipekfunktion, 250 cd/m², 45 % NTSC (1 920 x 1 080)
Skärm till chassi-förhållande
88 %
Strömförsörjning
65 W smart AC nätadapter;
Batterityp
3-cells, 51 Wh litiumjon;
210 g;
Batteri och ström
Upp till 11 timmar och 30 minuter ;
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 30 minuter
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 11 timmar

Anslutning
Trådlös anslutning
Realtek 802.11 b/g/n/ac (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat 
Stöd för MU-MIMO: Miracast-kompatibilitet
Portar
1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s signalfrekvens (USB-ström, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep
and Charge); 1 SuperSpeed USB-Type-A 5 Gbit/s signalfrekvens (HP Sleep and Charge); 1
SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s signalfrekvens; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1 kombinerat
hörlurs-/mikrofonuttag
1 SD-mediekortläsare för flera format
Webbkamera
HP Wide Vision HD-kamera med kameraslutare och integrerad dubbel digital
mikrofonuppsättning

Design
Produktens färg
Aluminium i nightfall black med tangentbordsstrukturen i modernt valnötsträ
Sandblästrad anodiserad finish

Programvara
HP-appar
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP JumpStart; HP Support
Assistant
Programvara
Netflix; ExpressVPN (30 dagars kostnadsfri testversion); LastPass Premium (30 dagars
kostnadsfri testversion);
1 månad gratis för nya Microsoft Office 365-kunder
Service och support
McAfee LiveSafe™ 

Mer information
Artikelnummer
P/N: 133P9EA #UUW
UPC/EAN code: 194850891007
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
2 kg;
Förpackat: 2,86 kg
Anteckning om vikt: Vikten varierar för olika konfigurationer
Yttermått
35,8 x 23 x 1,89 cm;
Förpackat: 6,9 x 55,2 x 30,5 cm
Anteckning om mått: Måtten varierar för olika konfigurationer
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.
Tangentbord
Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord i Nightfall Black med numerisk knappsats
HP Imagepad med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad
Säkerhetshantering
Allt-i-ett-tangentbord; Kameraslutare
Fingeravtrycksläsare
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; ekompass; IR-värmesensor
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Rekommenderade tillbehör
* Medföljer inte.

HP Elite Presenter-mus
3YF38AA

HP ENVY Uptown väska
5DW95AA

Garantitjänster*

3 års hämtnings- och
returservice
UM963E

Huvudsakliga säljargument i fotnoterna

 Flerkärniga processorer förbättrar prestandan för vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens
arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
 Penna säljs separat.
 Fullt HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.

Fotnoter, funktionsinformation

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full
nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
 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 programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockhastigheten.
 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. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ för mer information.
 En kostnadsfri 30-dagars testversion och du kan byta till en betald tjänst i slutet av testperioden. Varje betald prenumeration ger dig en (1) licens att använda på tre (3) olika enheter när som helst. Se

www.expressvpn.com för mer information.
 Den faktiska kapaciteten kan variera. USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers forum.
 Internettjänst krävs, ingår ej.
 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst

krävs. Ingår ej.
 Internetuppkoppling krävs och ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
 Laddar batteriet upp till 50 % på 30 minuter när systemet är avstängt (kommandot ”Stäng av”). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med

en batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans. Finns på utvalda HP-
produkter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.

 HP BIOS Protection fungerar med Windows 10 som levereras med datorn.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Nya Dropbox-användare är berättigade till 25 GB Dropbox-lagringsutrymme kostnadsfritt i 12 månader från och med registreringsdatumet. Fullständig information och användningsvillkor, inklusive uppsägningspolicyer,
finns på Dropbox webbplats https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Internetuppkoppling krävs och ingår inte.
 Kostnadsfri 30-dagarsprenumeration på tjänsten McAfee LiveSafe ingår. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Prenumeration krävs efter förfallodatum.
 Windows 10 MobileMark 18 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The

maximum capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
 Laddar batteriet upp till 50 % på 30 minuter när systemet är avstängt (kommandot ”Stäng av”). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en

batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans. Finns på utvalda HP-
produkter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.
 Flerkärniga processorer förbättrar prestandan för vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens

arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
 Prestanda med maximalt ökad klockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.

Processor saknas
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 5 (802.11ac) är bakåtkompatibel med tidigare Wi-Fi 5-specifikationer.
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Procent av aktivt plus icke-aktivt visningsområde jämfört med aktivt visningsområde plus gräns. Mäter med locket vertikalt mot skrivbordet.
 Återgår till LastPass Basic efter 30 dagar.

© Copyright 2020 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 som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta
dokument. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM och Thunderbolt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller deras dotterbolag i USA och andra länder. AMD, Ryzen,
Athlon och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under licens. NVIDIA och GeForce är varumärken och/eller
registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen
är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. McAfee och McAfee LiveSafe är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör McAfee LLC i USA och andra
länder. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. 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 funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.microsoft.com.
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