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HP en May-Britt Mobach presenteren ’s werelds
dunste notebook
21 JULI 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

De nieuwe notebook van HP haalt zijn inspiratie uit fashion- en designtrends. De HP Spectre

13 ademt pure luxe en mag zich de dunste laptop ter wereld noemen.

Een laptop als onderdeel van je image. Dit was het belangrijkste inzicht dat May-Britt

Mobach, hoofdredacteur en oprichtster van Amayzine.com, deelde met de Nederlandse

lifestyle- en techwereld. De fashion trendwatcher vertelde tijdens de presentatie van

HP’s nieuwste notebook in het exclusieve W Amsterdam Hotel hoe megatrends uit design

en fashion invloed hebben op devices als notebooks en daarmee onderdeel worden van

je persoonlijke look.  De nieuwe notebook van HP haalt zijn inspiratie uit deze trends. De

HP Spectre 13 ademt pure luxe en mag zich de dunste laptop ter wereld noemen.

De flinterdunne notebook van HP is geïnspireerd op een juweel en voorzien van een zwart

met koperen finish. “Binnen fashion is het belangrijk om op te vallen, om een eigen

signatuur te hebben. De HP Spectre 13 heeft een luxueus design en past perfect in het

modebeeld van dit moment”, zegt May-Britt Mobach van Amayzine.com.

Koper, het nieuwe zwart

Volgens Mobach is koper het nieuwe zwart, deze warme kleur is onderdeel van het design

van de nieuwe HP Spectre 13. Harald Vrinssen, Category Manager PPS Consumer Notebooks

bij HP, beaamt dat naast de beste hardware, juist trends in materiaal en kleurstelling een

belangrijke rol spelen bij het ontwerp van nieuwe notebooks. Vrinssen: “De HP Spectre 13 is

het paradepaardje van HP en een mix van luxe design en hoogwaardige performance. Warm

copper is een kleur die we de komende tijd vaker zullen terugzien in luxe elektronica.”

Vrinssen vervolgt: “Wij hebben dit als eerste in een premium notebook verwerkt, zo ook het

eenvoudig maar subtiel ontworpen hydraulische scharnier dat geïnspireerd is op luxe

meubelscharnieren. Dit scharnier maakt het mogelijk dat de notebook de dunste ter wereld

is. Het luxe design is ook doorgevoerd in de bijbehorende accessoires, zo zijn de sleeve,

lederen tas en muis eveneens voorzien van de premium look.”

Voor optimale beleving van films en muziek is de notebook uitgerust met een full HD

scherm en Bang & Olufsen speakers.
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De dunste laptop ter wereld
http://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Offer.aspx?p=c-hp-spectre

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN

http://hpnewsroom.pr.co/images/218697
http://hpnewsroom.pr.co/images/218696
http://hpnewsroom.pr.co/images/218695
http://hpnewsroom.pr.co/images/218694
http://hpnewsroom.pr.co/images/218689
http://hpnewsroom.pr.co/images/218690
http://hpnewsroom.pr.co/images/218692
http://hpnewsroom.pr.co/images/218691
http://hpnewsroom.pr.co/images/218688
http://hpnewsroom.pr.co/images/218687
http://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Offer.aspx?p=c-hp-spectre


http://hpnewsroom.pr.co/images/218709
http://hpnewsroom.pr.co/images/218708
http://hpnewsroom.pr.co/images/218707
http://hpnewsroom.pr.co/images/218703
http://hpnewsroom.pr.co/images/218704
http://hpnewsroom.pr.co/images/218705
http://hpnewsroom.pr.co/images/218706
http://hpnewsroom.pr.co/images/218702
http://hpnewsroom.pr.co/images/218701
http://hpnewsroom.pr.co/images/218700
http://hpnewsroom.pr.co/images/218699
http://hpnewsroom.pr.co/images/218698
http://hpnewsroom.pr.co/images/218697
http://hpnewsroom.pr.co/images/218696


http://hpnewsroom.pr.co/images/202335
http://hpnewsroom.pr.co/images/204276
http://hpnewsroom.pr.co/images/202340
http://hpnewsroom.pr.co/images/202339
http://hpnewsroom.pr.co/images/202338
http://hpnewsroom.pr.co/images/202325
http://hpnewsroom.pr.co/images/218712
http://hpnewsroom.pr.co/images/218710
http://hpnewsroom.pr.co/images/218711
http://hpnewsroom.pr.co/images/218709
http://hpnewsroom.pr.co/images/218708


Herbert Wormgoor
Communications Director Benelux 

herbert.wormgoor@hp.com 

+31652494265

Dylan Prins
Porter Novelli 

dprins@porternovelli.nl 

+31610791734

Allard Rustenhoven
Porter Novelli 

arustenhoven@porternovelli.nl 

+31654921020

CONTACTPERSONEN

OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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