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Intelligens som anpassar sig till dig

Datorn HP Spectre x360 2-i-1 anpassar sig automatiskt till din omgivning för bästa möjliga bild på skärmen. Men
hjärnan bakom allt är HP Command Center som justerar prestandan automatiskt beroende på dina behov. När det gäller
sekretess är det enkelt att vara smart. Stäng av kameran och tysta mikrofonen när som helst med endast ett klick.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Se mer av verkligheten
Med en HD-bildskärm kan du titta på videor med
levande och kristallklara detaljer. Bläddra mindre på
den riktigt stora bildskärmen med ett 3:2-
förhållande  som ger dig mer yta att arbeta på.

Prestanda som anpassar sig till dig
Adaptiv färg justerar automatiskt nyanser samt ljusa
och extremt levande färger för den bästa
skärmupplevelsen baserat på din miljö. Smart Sense
anpassar sig efter dina arbetsvanor för optimal
prestanda och inkluderar detektering vid förvaring så
att den till och med vet när den ska ta en paus.

Trygghet utan ansträngning
Håll ditt jobb konfidentiellt och känn dig trygg med en
felsäker sekretesstangent för att stänga kameran,
vilket gör det omöjligt för någon att hacka den. Håll
dina samtal privata med den dedikerade knappen
som stänger av mikrofonen.
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Höjdpunkter

Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert med den välbekanta Windows-
känslan – fast bättre. Förbättra säkerheten, produktiviteten och bli
personligare med förinstallerade funktioner och förbättringar som Windows
Hello och Cortana.

Vi introducerar Intel® Ginger: Exceptionella upplevelser var du än befinner dig
Intel® Ginger” ger den perfekta kombinationen av funktioner som gör dig
ostoppbar. Få saker gjorda snabbt med hög prestanda, omedelbar lyhördhet
och anslutningar som är bäst i sin klass.

Intel® Iris® Xᵉ graphics
Imponerande prestanda för att skapa, spela och underhållning. En helt ny
nivå av grafisk prestanda med skarpa och fantastiska bilder – i en tunn och
lätt bärbar dator.

HP Sure View Reflect
Med en knapptryckning på tangentbordet blir din skärm kopparfärgad för att
skydda dina privata data från nyfikna ögon. Tryck igen för att visa skärmen
för omgivningen.

Corning® Gorilla®-glas NBT™
Reptåligt Corning® Gorilla® Glass NBT™ håller för vardagsanvändning av
pekskärmen. Minska risken för oavsiktliga skador med starkare och mer
hållbart skydd än de flesta skärmar.

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

Stäng av mikrofonen
Känn större trygghet och bekvämlighet med en mikrofon som har en
dedikerad avstängningsknapp som du enkelt kan aktivera och veta om den är
på eller av tack vare en LED-indikatorlampa.

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 True Vision HD IR-kamera
Den infraröda sensorn ger dig tillgång till den utökade säkerheten hos
Windows Hello så att du kan logga in på datorn på ett säkrare sätt. Dessutom
kan du videochatta med större och livfullare skärpa, även vid svagt ljus.

Thunderbolt™ 4 med USB4™ Type-C®
The latest Thunderbolt™ solution lets you power your device or connect up to
two 4K displays with a single cable and blazing 40Gbps signaling rate.

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

HP 3D DriveGuard
Med HP 3D DriveGuard skyddas datorn från oavsiktliga stötar och
skrapmärken. Funktionen känner av rörelser och låser den roterande
hårddisken, så att inte hela ditt digitala liv utplånas om datorn råkar få en
stöt.

PCIe SSD-lagring
Starta upp på några sekunder med blixtsnabb hastighet med upp till 1 TB
PCIe SSD-lagring.

DDR4 RAM
DDR4 är framtiden för RAM-minne, utformad att köras effektivare och mer
tillförlitligt vid snabbare hastigheter. Högre bandbredd ger en
prestandaökning för allt från flerprogramskörning till spelande.

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

HP Imagepad med multipekgest
Denna styrplatta stöder gester med fyra fingrar och gör att du enkelt kan
bläddra, zooma och navigera.

Stöd för MU-MIMO
Om du har flera MU-MIMO-enheter i ditt hem, fungerar MU-MIMO-stöd i
kombination med en MU-MIMO-router för att maximera nätverkstrafiken och
ge en smidigare onlineupplevelse.

Bildskärm med mikrokant på tre sidor
Se mer av bildskärmen med mikrokant på tre sidor som maximerar
skärmytan.

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 den och gå från 0 till 50 % laddning
på cirka 45 minuter.

HP QuickDrop
Bryggan mellan din dator och den mobila enheten gör att du kan dela mobilt
innehåll direkt till datorn via en enkel, säker Wi-Fi-anslutning.

HP Display Control – automatisk färg
Med HP Display Control kan du välja en förinställd färgrymd för verklig
färgnoggrannhet när du surfar på webben, redigerar foton eller tittar på
videor. Den nya inställningen för automatisk färg väljer automatiskt den
bästa färgrymden baserat på applikationen du använder.

Adaptiv färg
HP Adaptive Color justerar automatiskt skärmfärgen för ett svalare ljus under
dagtid som blir varmare när solen går ned.

Smart Sense
Smart Sense i HP Command Center växlar mellan olika lägen för att optimera
din bärbara dators prestanda baserat på vad du gör och var den är placerad.
Prestanda, yttertemperatur och fläktljud anpassas automatiskt för den bästa
inställningen.

Energisparläge
Med energisparläget i HP Command Center kan användaren förlänga
batteritiden genom att spara in på prestanda och justera skärmens
ljusstyrka.

Känner av när det är dags att aktivera viloläge
Med Intel DTT och en rörelsessensor upptäcker din bärbara dator automatiskt
när den placeras i en väska och går i viloläge för att förhindra
batteriförbrukning och överhettning.

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

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.
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*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Specifikationer

Prestanda
Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-1165G7 (upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache,
4 kärnor)  
Processorfamilj: 11:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel® Integrated SoC
Minne
16 GB LPDDR4-3200 SDRAM (på kortet)
Överföringshastigheter på upp till 3 200 MT/s.
Number of user-accessible: 0
Informationslagring
1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
Dropbox
Grafik
Inbyggd: Intel® Iris® Xᵉ-grafik; 
Ljud
Ljud från Bang & Olufsen; Fyra högtalare; HP Audio Boost
Bildskärm
13,5 tum (34,3 cm) WUXGA+ IPS-pekskärm med multitouch, kant-till-kant-glas, mikrokant,
Corning® Gorilla® Glass NBT™ och integrerat HP Sure View-sekretessfilter, 1000 nits, 100 %
sRGB (1920 x 1280)
Skärm till chassi-förhållande
90.33%
Strömförsörjning
65 W USB Type-C™ nätadapter;
Batterityp
4-celler, 66 Wh litiumjonpolymer;
275 g;
Batteri och ström
Upp till 15 timmar och 45 minuter ;
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 45 minuter
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 16 timmar och 30 minuter

Anslutning
Trådlös anslutning
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat (stöd för filöverföring i Gigabit-
hastighet) 
Miracast kompatibelt; stöd för MU-MIMO
Portar
2 Thunderbolt™ 4 med USB4™ Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (USB-
strömförsörjning, DisplayPort™ 1.4 och HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10
Gbit/s överföringshastighet (HP Sleep and Charge); 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag 
1 microSD-mediekortläsare
Webbkamera
HP True Vision 720p HD IR-kamera med kameraslutare och integrerad dubbel digital
mikrofonuppsättning

Design
Produktens färg
Aluminium i nightfall black med lyxdetaljer i koppar
Sandblästrad och anodiserad yta

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

Mer information
Artikelnummer
P/N: 2S3P0EA #UUW 
UPC/EAN code: 195161779756
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
1,34 kg;
Förpackat: 3,07 kg
Anteckning om vikt: Vikten varierar för olika konfigurationer
Yttermått
29,83 x 22,01 x 1,69 cm;
Förpackat: 14,7 x 41,3 x 33,2 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.
Tillbehör som ingår
Fodral
HP Rechargeable MPP2.0 Tilt Pen
Tangentbord
Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord i Nightfall Black
HP Imagepad med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad
Säkerhetshantering
Allt-i-ett-tangentbord; TPM-stöd (Trusted Platform Module)
Fingeravtrycksläsare
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; ekompass; Sensor för färgtemperatur; IR-värmesensor
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Rekommenderade tillbehör
* Medföljer inte.

HP Renew 15 grå
ryggsäck
1A211AA

HP Spectre laddningsbar
mus 700 (Luxe Cooper)
3NZ70AA

HP svarta in ear-hörlurar
150
X7B04AA

Garantitjänster*

3 års hämtnings- och
returservice
UM963E

Huvudsakliga säljargument i fotnoterna

 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

Fotnoter, funktionsinformation

 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 kan det krävas separat inköpt
hårdvara, drivrutiner, programvara el
 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 programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
 Intel och Iris är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Intel, Intel-logotypen och Iris är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller

andra länder.
 Integrerat sekretessfilter som skyddar data.
 Internettjänst krävs, ingår ej.
 7:e generationens Intel® Core™ i-processor eller senare krävs.
 Internetuppkoppling krävs och ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
 Laddar batteriet upp till 50 % inom 45 minuter när systemet är avstängt (med "stäng av"-kommandot). Rekommenderas för användning med HP-adaptern som medföljer den bärbara datorn. En batteriladdare med

mindre kapacitet rekommenderas inte. När laddningen har nått 50 % återgår den till normal hastighet. Laddningstiden kan variera +/- 10 % beroende på systemtolerans. Tillgänglig på utvalda HP-produkter. Se
http://store.hp.com för en fullständig lista med produktfunktioner.

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.
 Batteritiden för Windows 10 MobileMark 18 varierar beroende på olika faktorer som produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets

maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Laddar batteriet upp till 50 % på 45 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.
 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende

på programmens arbetsbelastning sam
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Batteriets livslängd testat av HP genom kontinuerlig uppspelning av FHD-video, upplösning på 1080p (1 920 x 1 080), 150 nits ljusstyrka, systemets ljudvolym på 17 %, spelarens ljudvolym på 100 %, uppspelning på

helskärm från lokal lagringsplats, anslutna hörlurar, trådlös funktion på men inte ansluten. Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på konfiguration, och den maximala kapaciteten minskar med tiden och ju mer det
används.

 Wi-Fi® med stöd för gigabithastigheter vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som har stöd för 160 MHz-kanaler, säljs separat.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibel med tidigare 802.11-specifikationer.

Specifikationerna för Wi-Fi 6 är endast
 Wi-Fi 6 (802.11ax) stöds inte i Ukraina, Ryssland och Indonesien där Wi-Fi-inställningar optimeras för lokala myndighetskrav (802.11ac).
 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.
 HP Sleep och Charge kräver en standardkabel för USB Type-A/Type-C-protokoll eller dongel med extern enhet för fullständig funktion.
 SuperSpeed USB 20 Gbit/s är inte tillgänglig.
 Återgår till LastPass Basic efter 30 dagar.
 Måste aktiveras inom 180 dagar från och med Windows-aktiveringen.
 HP Sleep och Charge kräver en standardkabel för USB Type-A/Type-C-protokoll eller dongel med extern enhet för fullständig funktion.

© 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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