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Säkra stilen. Få mer gjort med en Intel® Core™-processor

Oavsett vart livet tar dig förblir du säker överallt med en dator som anpassar sig till alla delar av din dag. Arbete, skola,
avkoppling – omvandlingsbara HP ENVY x360 är redo för allt. Med en rad ledande säkerhetsfunktioner, ultrasmäcker
design och ett 360° gångjärn för exakt rätt position är den här datorn redo för allt.

Utformad för dig och din integritet
Skydda din integritet med inbyggd strömbrytare som
stänger av datorns kamera. Integrerad
fingeravtrycksläsare ger smidig inloggning, medan
HP BIOS Recovery skyddar datorn från korruption.

Sömlös. Djärv. Helt unik.
Den här datorn är nästan overkligt snygg, från det
karakteristiska materialet till den klassiska designen.
Den är tunn och lätt för användare i farten som
förväntar sig förstklassiga designegenskaper,
inklusive bakgrundsbelyst tangentbord, slimmad
profil och högtalargaller med geometriskt mönster.

Nästa nivå av underhållning
Maximera underhållningen på en snygg, högupplöst
skärm med smal ram på tre sidor. De fyra HP-
högtalarna som specialanpassats i samarbete med
experter på Bang & Olufsen ger dig ett fylligt och
autentiskt ljud. Gör mer än att bara lyssna – lev dig in.
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Höjdpunkter

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

10:e generationens Intel® Core™-processor
Upplev en kraftfull och hög prestanda som ökar din produktivitet. Njut av
uppslukande underhållning och spel eller streama och skapa innehåll med
förbättrad prestanda.

NVIDIA® GeForce® MX250-grafik
Förstärk din multimedieupplevelse med integrerad grafik med hög prestanda
och NVIDIA® Pascal™-arkitektur. Redigera foton och video, titta på film och
spela spel med en fantastisk bildkvalitet som endast är möjlig med dedikerad
grafik.

AMOLED-bildskärm
En bildskärm som automatiskt anpassar sig till ljusa eller mörka miljöer vilket
gör det lättare för dig att uppleva rikare och djupare färger samt 4K HDR-stöd
för fantastisk bildkvalitet.

HP Wide Vision HD-kamera
Med vidvinkelsynfältet på 88 grader kan du videochatta med familj eller
vänner med kristallklar detaljrikedom.

PCIe SSD-lagring
Den PCIe-baserade flashlagringen är tillgänglig med upp till 512 GB kapacitet
och är upp till 17 gånger snabbare än en traditionell 5 400 rpm-hårddisk för
bärbara datorer.

USB 3.1-uttag
Du kan enkelt ansluta en befintlig USB-enhet via världens mest populära
USB-anslutning och dra nytta av dataöverföringshastigheter som är tio
gånger högre än USB 2.0.

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.

Bekväm anslutning
Få en smidigare trådlös upplevelse med Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5.0-
kombo där alla dina anslutningar är solida och med upp till 3 gånger
snabbare filöverföringshastigheter än Wi-Fi 5.

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.

Webcam Kill Switch
Skydda din integritet med en fysisk brytare för avstängning av datorns
kamera när den inte används. Ingen mer ful tejp över kameralinsen.

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.

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.

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.

360° dubbelverkande gångjärn
Innovativt konstruerad för att rotera 360º så att du kan använda din enhet i
fyra lägen. Arbeta i bärbar dator-läget, titta i omvänt läge, spela i vinklat läge
och håll den som en platta.

Elegant design
Du kan ta med och använda den här lätta och tunna bärbara datorn överallt,
hemma eller på resan. När datorn följer med överallt är det enklare än
någonsin att förbli produktiv och få tillgång till underhållning.

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

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
Intel® Core™ i7-10510U (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: 10:e generationens Intel® Core™ i7-processor 
Kretsar
Intel® Integrated SoC
Minne
16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB)
2 minnesplatser som kan nås av användaren; Överföringshastighet: upp till 2666 MT/s.
Informationslagring
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
Dropbox
Grafik
Separat: NVIDIA® GeForce® MX250 (4 GB GDDR5 dedikerat) ;
Ljud
BANG & OLUFSEN; Dubbla högtalare; HP Audio Boost 2.0
Bildskärm
39.6 cm (15.6") diagonal 4K UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch-enabled edge-
to-edge glass, 400 nits, 100% DCI-P3 (3840 x 2160)
Display Color Gamut
100 % DCI-P3
Brightness(typical)
400 nits
Strömförsörjning
90 W smart AC nätadapter;
Batterityp
4-cells, 55,67 Wh litiumjon;
246 g;
Batteri och ström
Upp till 7 timmar och 15 minuter ;
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 45 minuter
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 9 timmar och 45 minuter

Anslutning
Trådlös anslutning
Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat (stöd för filöverföring i Gigabit-
hastighet) 
Stöd för MU-MIMO: Miracast-kompatibilitet
Portar
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (5 Gbit/s signalhastighet, Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.2, HP
Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A (HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A
(endast dataöverföring); 1 AC smart stift; 1 HDMI 2.0; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
1 SD-mediekortläsare för flera format
Webbkamera
HP Wide Vision HD-kamera med integrerad, digital dubbelsystemsmikrofon

Design
Produktens färg
Naturligt silver
Sandblästrad anodiserad finish

Programvara
HP-appar
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Support Assistant
Programvara
Netflix (30 dagars kostnadsfritt proverbjudande); 1 månad gratis för nya Microsoft Office 365-
kunder
Service och support
McAfee LiveSafe™ 

Mer information
Artikelnummer
P/N: 8XP89EA #UUW
UPC/EAN code: 194721453976
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
2,05 kg;
Förpackat: 2,8 kg
Notering om vikt (metrisk): Vikten varierar för olika konfigurationer
Yttermått
35,9 x 24,6 x 1,72 cm;
Förpackat: 30,5 x 55,2 x 6,9 cm
Notering om yttermått (metriskt): 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 island-tangentbord med numerisk knappsats i Natural Silver
HP Imagepad med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad
Säkerhetshantering
Fingeravtrycksläsare; Strömbrytare sekretesskamera
Sensorer
Accelerometer; Gyroskop; eCompass
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Rekommenderade tillbehör
* Medföljer inte.

HP USB-C till HDMI/ USB
3.0/ USB-C
1BG94AA

HP Spectre laddningsbar
mus 700 (Turbo Silver)
3NZ71AA

HP 39,62 cm (15,6 tum)
datorfodral med
handtag, svart/guld
3XD35AA

Garantitjänster*

3 års hämtnings- och
returservice
U4819E

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 program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende

på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder. Systemets inläsnings- och
svarstid avgörs av produktkonfigurationen.
 För att de beskrivna funktionerna ska kunna användas kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas.
 Baserat på HPs interna tester med hjälp av CrystalDiskMark-programvara för prestandamätning. Prestandan är sekventiellt snabbare (i skrivskyddat läge) än en traditionell 5 400 rpm-hårddisk
 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.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6 (802.11ax) is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications for Wi-Fi

6 are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other Wi-Fi 6 devices. Only available in countries where 802.11ax is
supported. Wi-Fi 6 (802.11ax) is not supported in Ukraine, Russia, and Indonesia where the Wi-Fi 6 (802.11ax) will be disabled and downgraded to 802.11ac by the Intel's DRS solution.

 HP BIOS Protection fungerar med Windows 10, som levereras med datorn.
 Laddar batteriet upp till 50 % på 45 minuter när systemet är avstängt (med 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.

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 14 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-2014/.
 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 samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande systemkonfiguration. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost.

Processor saknas
 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 preliminära och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra Wi-Fi 6-
enheter. Endast tillgängligt i länder där 802.11ax stöds.

© Copyright 2019 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 anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta
dokument. Intel och Core är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller deras dotterbolag i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och
som används av HP Inc. på licens. NVIDIA och GeForce är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. DisplayPort™ är ett varumärke som ägs av Video
Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. 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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