
Datablad

HP ENVY x360 Convert 15-eu0000no

Prestanda och exakta färger som kan hjälpa dina skapelser plus olika
sekretessfunktioner

Den omvandlingsbara datorn HP ENVY x360 15 är en 2-i-1-dator med pekskärm, med en kraftfull AMD Ryzen™-
processor, en högupplöst bildskärm med fantastisk färgnoggrannhet och extra säkerhetsfunktioner såsom fysisk
kamerastängning och en tangent för att stänga av mikrofonen.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

HP QuickDrop
Dela enkelt foton, videor och filer mellan dina mobila
enheter och HP ENVY via Wi-Fi.

Sätt fart på kreativiteten
Ge liv åt dina idéer och kreativitet med prestandan i
en AMD Ryzen™ -processor  och Radeon™ -grafik.

Trygghet utan ansträngning
Håll ditt arbetsmaterial säkert med en
fingeravtrycksläsare och tangent för
kamerastängning samt håll dina samtal privata med
tangenten för att stänga av mikrofonen.
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Höjdpunkter

Micro-edge-skärm
Se mer av bildskärmen med en mikrokant på tre sidor som maximerar
skärmytan.

Sidförhållandet 16:10
Med sidförhållandet 16:10 kan du se mer av innehållet utan att skrolla.

Fysisk tangent för kamerastängning
Sluta använda ful tejp och äckliga tuggummin för att dölja dina privata
stunder. Garantera att din integritet och säkerhet bevaras med en synlig och
fysisk tangent för kamerastängning som helt stänger av datorns kamera när
den inte används.

Fingeravtrycksläsare
Logga in på enheten i valfri position med endast ett fingeravtryck. Patenterad
3D-fingeravtrycksteknik garanterar säker åtkomst.

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.

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

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.

Flimmerfri
Med DC Dimming-tekniken som styr ljusstyrkan genom att justera strömmen
snarare än att styra bakgrundsbelysningen i pulser, kan vi eliminera
skärmflimmer och få en bekvämare betraktningsupplevelse.

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.

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

Specifikationer

Prestanda
Operativsystem
Windows 10 Home 64

Processor
AMD Ryzen™ 7 5700U (upp till 4,3 GHz max. boostklockfrekvens, 8 MB L3-cache, 8 kärnor, 16
trådar)  
Processorfamilj: AMD Ryzen™ 7-processor
Kretsar
AMD Integrated SoC

Minne
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Överföringshastigheter på upp till 3 200 MT/s.
Antal minnesplatser som kan nås av användaren: 0

Informationslagring
1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
25 GB Dropbox-lagring under 12 månader

Grafik
Inbyggd: AMD Radeon™ -grafik; 
Ljud
Ljud från Bang & Olufsen; Dubbla högtalare; HP Audio Boost

Bildskärm
15,6 tum (39,6 cm) FHD IPS-pekskärm med multitouch, kant-till-kant-glas, mikrokant och
Corning® Gorilla® Glass NBT™, 250 nits, 45 % NTSC, (1920 x 1080)

Skärm till chassi-förhållande
88.67%

Strömförsörjning
65 W nätadapter;
Batterityp
3-celler, 51 Wh litiumjon, polymer
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 Wi-Fi CERTIFIED 6™ (2x2) och Bluetooth® 5.2 kombinerat (stöd för överföring i
gigabithastigheter) 
Stöd för MU-MIMO; Kompatibel med Miracast®

Portar
1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™
1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet (HP
Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 HDMI 2.0b; 1
AC-smart pin; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag 
1 SD-mediekortläsare för flera format
Webbkamera
HP Wide Vision 720p HD-kamera med kameraslutare och integrerad dubbel digital
mikrofonuppsättning

Design
Produktens färg
Aluminium i nightfall black
Sandblästrad anodiserad finish

Programvara
HP-appar
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; OMEN
Gaming Hub; HP Display Control

Programvara
ExpressVPN (30 dagars kostnadsfri testversion); LastPass Premium (30 dagars kostnadsfri
testversion) ; 
1 månads provperiod för nya Microsoft 365-kunder 
Service och support
McAfee LiveSafe™; 1 månads kostnadsfri provperiod med Adobe 

Mer information
Artikelnummer
P/N: 4H3Q0EA #UUW 
UPC/EAN code: 196068739591

Miljöcertifikat
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Gold-registrerad 

Specifikationer för hållbar inverkan:
Havsbunden plast i högtalarhöljet; Innehåller återvunnen metall; Tangenter av återvunnen
plast från konsumentprodukter 

Vikt
1,86 kg;
Förpackat: 3,14 kg
Anteckning om vikt: Vikten varierar för olika konfigurationer
Yttermått
35,9 x 22,82 x 1,84 cm;
Förpackat: 6,9 x 49,3 x 30,5 cm
Anteckning om mått: Måtten varierar för olika konfigurationer

Tillverkargaranti
1 års (1/1/0) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material och arbete. Ingen
reparation på plats. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag
gäller.

Tangentbord
Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord i Nightfall Black
HP Imagepad med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad

Säkerhetshantering
Allt-i-ett-tangentbord
Fingeravtrycksläsare
Sensorer
Accelerometer; ekompass; Gyroskop; IR-värmesensor
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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 programva

Fotnoter, funktionsinformation

 Internettjänst krävs, ingår ej.
 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. Se http://store.hp.com för en fullständig lista över funktioner.

 Den flimmerfria funktionen eliminerar bildskärmsflimmer genom integrering av LED-bakgrundsbelysning med DC-dimning.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme på Dropbox under 12 månader från 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 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 laddni
 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 samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. Internetåtkomst krävs och ingår inte.
 Prestanda med maximalt ökad klockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
 Batteritiden testad av HP genom kontinuerlig uppspelning av FHD-video, upplösning på 1080p (1920 x 1080), 150 cd/m² ljusstyrka, systemets ljudvolym på 17 %, spelarens ljudvolym på 100 %, uppspelning på

helskärm från lokal lagringsplats, anslutna hörlurar, trådlöst nätverk på men inte anslutet. Den faktiska batteritiden varierar beroende på konfiguration, och den maximala kapaciteten minskar med tiden och ju mer det
används.

 Wi-Fi CERTIFIED 6™ är designat för att ha stöd för dataöverföringar i gigabithastigheter vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som har stöd för 80 MHz-
kanaler eller högre, säljs separat.

 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-
specifikationer.

 Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) stöds inte i Vitryssland där Wi-Fi-inställningar optimeras efter 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.
 Du uppnår bästa resultat med HP Sleep and Charge genom att använda en standardkabel eller kabeladapter som har ett USB-laddningsprotokoll med en extern enhet.
 Batteriets faktiska wattimmar (Wh) varierar per designad kapacitet. Batterikapaciteten minskar naturligt med förvaringstid, tid över lag, användning, miljö, temperatur, systemkonfiguration, laddade program, funktioner,

energihanteringsinställningar och andra faktorer.
 Återgår till LastPass Basic efter 30 dagar.
 Batteriets faktiska wattimmar (Wh) varierar per designad kapacitet. Batterikapaciteten minskar naturligt med förvaringstid, tid över lag, användning, miljö, temperatur, systemkonfiguration, laddade program, funktioner,

energihanteringsinställningar och andra faktorer.
 Måste aktiveras inom 180 dagar från och med Windows-aktiveringen.
 Erbjudandet gäller i hela världen (utom i Kina och länder med handelsförbud eller andra länder som identifierats som begränsade av gällande lag eller föreskrift) för nya och befintliga abonnenter som är äldre än 18 år.

Klicka på Adobe-ikonen på startmenyn för att lösa in den kostnadsfria testperioden på 1 månad för utvalda Adobe-program. Programvaran är bunden till enheten och går inte att överföra. Om du vill registrera dig för en
automatisk förnyelse av abonnemanget kan du ange din betalningsmetod vid registreringen. Genom att lägga till en betalningsmetod förnyas ditt abonnemang automatiskt till aktuellt pris på ditt förnyelsedatum tills du
avbryter abonnemanget. Om du avbryter innan testperioden på 1 månad har gått ut, debiteras du ingenting. Du kan avbryta ditt abonnemang när som helst via Adobe-kontosidan eller genom att kontakta kundtjänst. Se
aktuella priser för Adobe Spark och övriga Adobe-produkter tillgängliga i detta erbjudande. Erbjudande gäller inte för kunder inom utbildningssektorn, OEM-företag eller kunder med volymlicensiering. I mån av
tillgänglighet där mottagaren bor. Ytterligare villkor kan gälla. GÄLLER EJ DÄR FÖRBJUDET ELLER BEGRÄNSAT ENLIGT LAG.

 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar från land till land. Mer information finns på www.epeat.net.
 Procentandelen havsbaserad plast i varje komponent varierar beroende på produkt.
 Procentandelen återvunnen metall varierar beroende på produkt.
 Tangenthöljena innehåller återvunnen plast från konsumentprodukter. Andelen återvunnen plast från konsumentprodukter som ingår i varje komponent varierar beroende på produkt.

© Copyright 2021 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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