
 Voor thuisgebruik Voor bedrijven Ondersteuning

HP Inc. innoveert zijn Premium Consumer
Portfolio
Nieuwe convertible, laptop en All-in-One verhogen de lat in design, kwaliteit
en performance

12 OKTOBER 2016

SAMENVATTING

HP Inc. onthult vandaag zijn nieuwste generatie premium consumer pc’s. Het nieuwe

portfolio bevat een dunne, lichte convertible met een langere batterijduur voor meer

mobiliteit en een prachtig ontworpen All-in-One met geweldig geluid voor thuis.

H ighlights:

- Versterkt premium pc portfolio met nadruk op design, kwaliteit en performance.

- Dunne en lichte laptops met langere batterijduur en hoogwaardige materialen.

- Prachtig ontworpen All-in-One met geweldig geluid voor thuis.

Amstelveen, 12 oktober 2016 - HP Inc. onthult vandaag zijn nieuwste generatie premium

consumer pc’s. Het nieuwe portfolio bevat een dunne, lichte convertible met een langere

batterijduur voor meer mobiliteit en een prachtig ontworpen All-in-One met geweldig

geluid voor thuis.

Het premium portfolio speelt in op de wens van klanten die op zoek zijn naar

devices die prikkelen en inspireren. Of het nu voor thuis of onderweg is, de HP

Premium producten zijn de standaard geworden voor wat klanten verwachten

van hun computerervaring. Nieuwe producten die vandaag worden gelanceerd

zijn onder andere:

- HP Spectre x360, de tweede generatie van HP's x360 convertible laptop beschikt over een

near zero border display in een design dat 13 procent dunner en 11 procent lichter is.

- HP ENVY laptop  beschikt over een verfijnd design en 14 uur batterijduur 1, 4 uur meer dan

het voorgaande model.

- HP ENVY AIO 27 combineert computing power met media in een Technicolor Color Certified

UHD (4K) of QHD display boven vier geïntegreerde speakers van Bang & Olufsen.

- HP ENVY 27s Display , een 4K IPS display 2 met een micro-edge bezel design voor duale

display set-ups.
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"Premium-klanten hebben hoge verwachtingen van de prestatie en kwaliteit,

zowel voor thuis als op werk en onderweg", zegt Anne-Sophie Hadberg, head of

consumer personal systems EMEA, HP Inc. "We versterken onze leidende positie

in premium met ons vernieuwde pc portfolio door veel kracht in dunne, lichte

designs te integreren voor nog beter gebruik en door onze All-in-One te

optimaliseren voor geweldig geluid in huis."

HP Spectre X360 biedt krachtige prestaties in gestroomlijnde behuizing

HP heeft zijn meest succesvolle premium laptop pc nog beter gemaakt. De Spectre x360

heeft nu 25 procent langere batterijduur tot 15 uur 1 door het optimaliseren van de pc voor

de nieuwste 7 th Generation Intel® Core™ processoren en een grotere 57.8W batterij. Het

nieuwe micro-edge display bezel vermindert de footprint door het elimineren van bijna 10

mm aan beide kanten van het scherm. Met een nieuw scharnierontwerp is de nieuwe

Spectre x360 13.8 mm dun, meer dan 2 mm dunner dan de vorige generatie en is 1.29 kg 3

lichter in vergelijking met de eerdere 1,45 kg. De pc beschikt nu over vier speakers in plaats

van twee voor zuivere audio. Met dank aan de tuning van Bang & Olufsen en HP Audio Boost

zorgen de twee naar voren gerichte speakers in aanvulling op de andere twee voor een

geweldig geluid in elke stand waarin je de computer wilt gebruiken.

De nieuwe Spectre x360 beschikt over twee USB-Type C™ poorten met Thunderbolt TM 3

support en een USB-type A 3.0 poort. De heldere display beschikt over een 13,3-inch (33.78

cm) diagonal FHD IPS 4 panel dat een geweldige kijkervaring oplevert. De kleur Natural

Silver met gepolijste accenten op de scharnieren maakt het een gewild design.

Andere kenmerken zijn:

- Het nieuwe dual fan design optimaliseert thermiek om het device af te koelen tijdens

veeleisende activiteiten

- Zevende Generation Intel® Core™ i5 of i7 processors5

- Tot 1TB PCIe SSD6 voor snelle prestaties en veel geheugen om hoge resolutie video's en

foto's op te slaan

- HP Truevision FHD Webcam met 12% breder gezichtsveld, ideaal voor webchats

- Een FHD IR (Infrarood) camera ondersteunt Windows Hello7 Facial Login voor een

veilige en gemakkelijke login zonder het hoeven intypen van een wachtwoord

- HP Fast Charge voor een recharge van de batterijen tot 90 procent in slechts 90 minuten

of 50% in 30 minuten.8

HP ENVY Laptop combineert kracht met een dun en licht design

Ontworpen voor de consument die een premium laptop tegen een betaalbare prijs wil,

brengt de HP ENVY schoonheid en kracht samen in een Natural Silver look, bestaand uit

verfijnd metaal en slanke lijnen. In vergelijking met het model van vorig jaar heeft de

nieuwe 13,3 inch (33.78 cm) HP ENVY laptop een langere batterijduur, oplopend tot 14 uur. 1

Met slechts 14 mm en 1.42 kg 3 is de nieuwe HP ENVY een tikje forser dan de vorige versie.

Hier staat een grotere batterij en de nieuwste generatie Intel® Core™ processors tegenover

die gebruikers meer vermogen voor onderweg bieden.

Het ontwerp van het hoger geplaatste scharnier zorgt voor een comfortabelere type-

ervaring. De gebruiksvriendelijkheid wordt nog verder verhoogd door een toetsenbord met

achtergrondverlichting dat helpt bij het werken met weinig licht en door de extra brede

glazen touchpad voelt men nauwelijks weerstand. De optionele edge-to-edge flush glazen



display biedt levendige beelden voor films en games met een QHD+ 9, UHD2 of FHD4 panel.

Het ingebouwde two way-speakersysteem van Bang & Olufsen met HP Audio Boost

Technology zorgt voor een geweldige geluidsweergave voor films en muziek.

Andere kenmerken zijn:

- Twee USB 3.0 poorten waarvan één voor de slaap- en oplaadstand en één voor de USB

Type-C™ poort

- 7th Generation Intel® Core™ i5 en i7 processors5

- Tot 1TB SSD6 PCIe voor een snelle overdracht bij het openen of verplaatsen van grote

bestanden

- Tot 16GB RAM

- HP Fast Charge: 90 procent in 90 minuten8

HP ENVY AIO 27 levert bioscoopbeleving en oogt prachtig in elke ruimte 

De HP ENVY AIO 27 biedt een elegant ontwerp, waardoor de pc qua design in elke kamer

van het huis past. Door het verplaatsen van de computing power naar de voet van de pc is

de schermdikte met 44% gereduceerd naar een 15 mm 27-inch (68.58 cm) QHD 9 or UHD 10

scherm. De basis van de All-in-One bevat een innovatieve soundbar met vier Bang &

Olufsen speakers die zorgen voor bioscoopgeluid en een ‘easy touch’ volumeknop. Het 3,6

miljoen megapixel scherm met het Technicolor Color Certificaat geeft een nauwkeurige

kleurweergave tijdens het kijken of monteren van filmbeelden. Dit is de eerste HP All-in-

One display dat een ‘low blue light modus’ biedt voor een betere en comfortabelere

kijkbeleving en nachtrust. Om de privacy te garanderen biedt de ENVY AIO 27 een HP

Privacy Camera met IR support en een microfoon die verborgen is als men hem niet

gebruikt.

Andere kenmerken zijn:

- Krachtige processormogelijkheden beschikbaar, waaronder 7th Generation Intel®

Core™ i5 and i7 quad-core desktop5

- NVIDIA GTX 950M grafische kaart met 2GB GDDR5 video voor razendsnelle 3D-

gamingprestaties

- Hybride opslagmogelijkheden tot 256GB SSD6 en 2TB HDD6 voor snellere prestaties en

meer geheugen

- HDMI-out aan te sluiten op een tweede monitor of te projecteren op een tv

- HDMI-ingang voor het aansluiten van een laptop om te profiteren van de mooie ENYV

AIO 27’s display

HP ENVY Display brengt levendige 4k beelden

De HP ENVY 27s Display maakt gebruik van een eigentijdse vormgeving met een dunne

aluminium stand die de display-ervaring van de 27-inch diagonal 4K IPS2 panel met micro-

edge bezel verbetert. AMD FreeSync TM10 support vermindert haperende afbeeldingen. De

sRGB kleurnauwkeurigheid is hoger dan 99 procent, optimaal voor het bekijken van 4K

content inclusief Display PortTM en HDMI.

Prijzen en Beschikbaarheid11

- De HP ENVY All-in-One 27 is vanaf december beschikbaar, prijs is nog niet bekend.



- De HP Spectre X360 is vanaf oktober beschikbaar vanaf €1.199.-.

- De HP ENVY Laptop met QHD + of FHD paneelopties is vanaf november vanaf €799.

- De HP ENVY 27s beschikbaarheid en prijs nog niet bekend.

Einde Persbericht

(1)Windows 10/ MM14 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 www.bapco.com for additional details.

(2)4K Ultra High-definition (HD) content required to view 4K Ultra HD images.

(3)Weight will vary by configuration.

(4)Full high-definition (FHD) content required to view FHD images.

(5)Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all

customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology.

Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your

hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher

performance.

(6)For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is

less. Up to 35GB of hard drive is reserved for system recovery software.

(7)Some features including Windows Hello require more advanced hardware. See

www.hp.com/go/windows10upgrade and www.windows.com/windows10upgrade. Pre-

release product shown, subject to change. Apps sold separately.

(8)Recharges your battery up to 90% within 90 minutes when the system is off (using “shut

down” command). Recommended for use with the HP adapter provided with the notebook,

not recommended with a smaller capacity battery charger. After charging has reached 90%

capacity, charging speed will return to normal speed. Available on select models.

(9)Quad High-definition (QHD) content required to view QHD images.

(10)FreeSync is an AMD technology is enabled on FHD displays and is designed to eliminate

stuttering and/or tearing in games and videos by locking a display’s refresh rate to the

framerate of the graphics card. Monitor, AMD Radeon™ Graphics and/or AMD A-Series APU

compliant with DisplayPort™ Adaptive-Sync required. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (or newer)

required. Adaptive refresh rates vary by display.

(11)Estimated street prices. Actual prices may vary.
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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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