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HP breidt Premium pc-leiderschap uit met
geweldige innovaties 
Portfolio bevat de nieuwste Elitebook - ‘s werelds kleinste en lichtste 14-inch zakelijke

convertible; de krachtigste Spectre convertible; en robuuste nieuwe beveiligingsfuncties

Nieuwe hoogtepunten

- HP Spectre x360 lineup is voorzien van een verbluffend nieuw design - inclusief een gedurfde

nieuwe poseidon blauwe kleur - en bevat HP's eerste notebooks met ingebouwde

cameraschakelaar die de webcam onbruikbaar maakt wanneer de gebruiker deze niet zelf

activeert.

- HP Spectre x360 13 biedt 's werelds langste batterijduur in een quad-core covertible1 en

gigabit-klasse 4G LTE.

- HP Spectre x360 15 is 's werelds krachtigste Spectre convertible laptop.

- HP EliteBook x360 1040 G5 is 's werelds kleinste en lichtste 14-inch zakelijke convertible

en 's werelds eerste zakelijke convertible2 met gigabit-klasse 4G LTE3.

- HP EliteDisplay E243d Docking Monitor is 's werelds eerste docking display met een

privacy-webcam4, en heeft één USB-C-aansluiting voor video, data en stroomvoorziening5. -

HP USB Fingerprint Mouse maakt een snelle en veilige apparaat aanmelding mogelijk met

één druk op de knop die geïntegreerd is met Windows Hello6. 
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Amstelveen, 24 oktober 2018 — HP Inc. onthult vandaag een reeks nieuwe apparaten, die

de ultieme combinatie levert van een premium design, toonaangevende beveiliging en

verbeterde prestaties. HP’s nieuwste Spectre en Elite innovaties tillen pc-ervaringen naar een

hoger niveau en laten creativiteit, connectiviteit en vertrouwen samenkomen.    

De behoefte aan persoonlijke computing apparaten groeit, die nieuwe ervaringen mogelijk

maken en ontworpen zijn voor een drukke, on-the-go levensstijl. Die geldt met name voor

klanten die op zoek zijn naar een premium apparaat, gezien 45 procent van de klanten veel tijd 

buitenshuis doorbrengt met hun laptop en blijven laptops een belangrijke dagelijkse tool voor

82 procent van de millenials7.

"De traditionele grenzen tussen persoonlijk en professioneel leven vervagen. Mensen willen

technologie die zich moeiteloos aanpast aan de manier waarop ze leven en werken, evenals

apparaten die het mogelijk maken om te laten zien wie ze zijn", zegt Anne-Sophie Hadberg, GM

en VP EMEA, Personal Systems, HP Inc. "Onze nieuwste Spectre- en Elite-innovaties leveren

een onmiskenbaar gevoel van stijl en tegelijkertijd stellen ze ook nieuwe normen voor

prestaties, connectiviteit en veiligheid vast. Van 's werelds langste batterijlevensduur in een

quad-core convertible tot 's werelds kleinste en lichtste zakelijke convertible, HP blijft de lat

hoger leggen voor innovatie die verbazingwekkende nieuwe pc-ervaringen mogelijk maakt".

De kruising tussen gedurfd design en prestatie



De vernieuwde HP Spectre x360 13 en HP Spectre x360 15 voegen zich bij de HP

Spectre Folio – later deze maand verkrijgbaar – en creëren samen een mooi portfolio van

premium producten die een prachtig design, veiligheid en prestaties leveren.

 

Vakmanschap en detail zijn direct zichtbaar in elk apparaat. De apparaten zijn verkrijgbaar in

dark ash silver met koperen luxe accenten en de geheel nieuwe poseidon blauwe versie met

lichte messing accenten, en zijn voorzien van een edelsteen-gesneden ontwerp dat alleen bereikt

kan worden met aluminium CNC-bewerking. Functionaliteit is minstens zo belangrijk en

daarom bevindt de schuine USB-C poort zich nu aan de rechterkant. Dit zorgt voor een beter

kabelbeheer en het ontwerp met dubbele afschuining maakt de bovenkant van de laptop

gemakkelijker van drie kanten te openen. Het unieke design van het luidsprekerpatroon heeft in

ieder gaatje micro-geboorde gaten heeft, wat zorgt voor een verbazingwekkende audio-ervaring

van Bang & Olufsen.  

De nieuwe Spectre lijn heeft ook toonaangevende beveiligingsfuncties, zoals een ‘privacy camera

kill switch’ die functioneert als een fysieke aan/uit schakelaar om de webcam automatisch uit te

schakelen wanneer deze niet in gebruik is. Daarnaast is deze uitgerust met HP Sure View8, een

geïntegreerd privacyscherm om te beschermen tegen nieuwsgierige ogen in openbare ruimtes.

https://press.ext.hp.com/us/en/press-kits/2018/hp-spectre-folio.html


De apparaten zijn ook ontworpen om een Always-On, Always-Connected pc-ervaring te leveren.

Dit betekent een lange levensduur van de batterij, met tot 22,5 uur in de Spectre x360 13 en tot

17,5 uur in de Spectre x360 159. De optionele gigabit-class 4G LTE op het 13-inch apparaat10 en

supersnelle Wi-Fi11 met tot 1 gigabit downloadsnelheden12 op beide apparaten zorgen vrijwel

overal voor verbondenheid. Verbonden moderne stand-by13 maakt het mogelijk altijd up-to-

date e-mails, kalenders en contacten bij te werken, en de Wake On vingerafdruklezer maakt het

mogelijk om snel in te loggen.

Zowel de Spectre x360 13 als de Spectre x360 15 zijn ontworpen voor prestaties die aansluiten

op iedereen’s behoeften. HP Command Center is een eigen oplossing met maximaal vier

standen om klanten te helpen de systeemprestaties, ventilatorsnelheden en thermische

prestaties te optimaliseren op basis van welke toepassingen worden gebruikt. Pas de

ventilatorsnelheid aan om bijvoorbeeld een film stiller te bekijken of juist voor een groter

vermogen, om veeleisende programma’s, zoals fotobewerking, beter aan te kunnen.



Terwijl de Spectre x360 13 is ontworpen voor een on-the-go lifestyle met maximaal 8e Gen

Intel® Core™ processoren, is de Spectre x360 15 de krachtigste Spectre convertible laptop tot

nu toe14, die tot 20 procent meer prestaties levert dan de vorige generatie. Ideaal voor creatieve

professionals die content creëren gezien de 15-inch convertible beschikt over een nieuw

thermisch ontwerp, tot en met de nieuwste zes-core 8e Gen Intel® Core™ processoren en de

optionele NVIDIA GeForce® GTX 1050Ti met Max Q ontwerp. Daarnaast biedt de Spectre

x360 15 verschillende weergavemogelijkheden, waaronder een optionele 4K touch display15 of

tot 650-nit FHD display16- een van de helderste consumentenpanelen in de industrie - en tot

twee Thunderbolt™ poorten ondersteunen dubbele 5K displays.

Viering van 10 jaar Elite Design en Innovatie

Voortbordurend op het HP Elite Portfolio, is de nieuwe HP EliteBook x360 1040 G5 een

kunstzinnig vormgegeven 14-inch covertible in een 13-inch vorm. Ontworpen met een unibody

CNC aluminium chassis17 en een prachtige afwerking laat het apparaat vele mensen verbazen

en is ontworpen om strenge MIL-SPEC testen18 te doorstaan. 

Mobiliteit is voor premium klanten een must en daarom is het apparaat voorzien van maximaal

17 uur batterijduur19 gigabit-klasse 4G LTE20, de optionele HP Outdoor Viewable Display met

een anti-glare scherm en tot 700 nit display, en optionele HP Sure View21 dat binnen en buiten

goed werkt. Ongeacht of een gebruiker aan zijn bureau of in een koffietent zit zijn

veiligheidsrisico’s overal een belangrijke factor in het aankoopproces van de pc. De EliteBook

x360 1040 en alle Elite-apparaten zijn 's werelds meest veilige en beheersbare pc's22 met HP’s

hardwarematige beveiliging en unieke functies zoals HP Sure Start Gen 423, 's werelds enige

zelfherstellende BIOS, en HP Sure Recover met Embedded Reimaging24 waardoor klanten hun

pc in enkele minuten weer in werkende staat terug kunnen krijgen.

In een altijd-verbonden wereld biedt de EliteBook x360 14 optionele gigabit-klasse 4G LTE, 8e

Gen Intel® Core™ Intel processoren, tot 32 GB geheugen en tot 2 TB opslagruimte - zodat het

apparaat geschikt is voor elke kleine of grote taak.

Het personaliseren van uw pc is ook nog nooit zo eenvoudig geweest. Door een HP-

partnerschap met Zazzle kunnen gebruikers decoratieve, van hoge kwaliteit laser gesneden

notebookhoezen voor HP Elite notebooks maken. Zo kunnen bedrijven gemakkelijk hun merk

aan klanten laten zien en gebruikers een hoes voor eigen gebruik ontwerpen. 



Daarnaast heeft HP twee nieuwe oplossingen - ontworpen met het oog op veiligheid - om

verbindingen te vereenvoudigen en de productiviteit op kantoor te maximaliseren. De nieuwe

HP EliteDisplay E243d Docking Monitor biedt namelijk een eenvoudiger en zuiniger alternatief

voor dock-and-monitor oplossingen met één USB-A kabel of éé USB-C™ kabel voor data en

video, evenals een pop-up privacy webcam. De nieuwe HP USB Fingerprint Mouse is perfect

voor gebruikers met speciale pc's om hun Windows 10-pc met één druk op de knop te

ontgrendelen, waardoor veilige biometrische authenticatie mogelijk wordt. IT kan die inzetten

voor toegangscontrole tot apparaten.

Prijzen en beschikbaarheid25

- De HP Spectre x360 13 is naar verwachting in december beschikbaar in Nederland, vanaf

€1299.

- De HP Spectre x360 15 is naar verwachting in november beschikbaar in Nederland, vanaf

€1899. -De HP EliteBook x360 1040 is naar verwachting in november beschikbaar in

Nederland, vanaf €1650. -De HP USB Fingerprint Mouse is naar verwachting in Europa

beschikbaar in januari, vanaf €43. -De HP EliteDisplay E243d Docking Monitor is naar

verwachting eind november beschikbaar in Nederland voor vanaf €339.



OVER HP NEDERLAND HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter

maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en

diensten, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP Inc. is beschikbaar

op www.hp.nl.

[1] Tot 22,5 uur vereist laptop geconfigureerd met Intel ® Core ™ i5-8265U processor met Intel

graphics 620, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 13,3 "Diagonal FHD (1920x1080) 1W display, Windows

10 Home RS4. Windows 10 MM14 levensduur van de batterij zal variëren, afhankelijk van

verschillende factoren, waaronder productmodel, configuratie, geladen toepassingen, functies,

gebruik, draadloze functionaliteit, en energiebeheer instellingen. De maximale capaciteit van de

batterij zal natuurlijk afnemen met de tijd en het gebruik. Zie www.Bapco.com voor meer

informatie.

[2] Gebaseerd op de laatste 8e generatie Intel ® gebaseerde 14 "Business convertibles vanaf

oktober 2018 met Intel ® Core ™ i U-serie processor, Windows Pro OS, vPro ™ en een

converteerbare niet-afneembaar design. Dunste op het scharnier en de kleinste op basis van

volume.

[3] Gebaseerd op de 8e gen Intel ® gebaseerde business convertibles met Intel ® Core ™ i U-

serie processor, Windows Pro OS, vPro ™ en een converteerbare niet-afneembaar ontwerp met

optionele Gigabit-klasse 4G LTE vanaf oktober 2018. Gigabit-klasse 4G LTE-module is

optioneel en moet worden geconfigureerd in de fabriek. De volledige benutting van de

functionaliteit van deze module is afhankelijk van de technische mogelijkheden van

netwerkproviders om dit netwerk en snelheid te ondersteunen. Achterwaarts compatibel met

HSPA 3G-technologieën. Module vereist activering en afzonderlijk gekochte servicecontract.

Neem contact op met serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw regio. De

verbinding, upload en download snelheden zullen wegens netwerk, plaats, milieu, netwerk

voorwaarden, en andere factoren variëren. 4G LTE niet beschikbaar op alle producten, in alle

regio's.

[4] Gebaseerd op HP'S interne analyse van docking displays met een RJ-45 poort, Power

Delivery Scheme, en extra poorten, met inbegrip van zowel een USB-A en USB-C ™ video-

ondersteuning vanaf 1 mei 2018.

[5] Voor video via USB-C ™ is een PC met USB-C ™ DisplayPort ™ Alt-modus of Thunderbolt

™ vereist. Vermogen tot 65 watt. Refereer naar Power output in product QuickSpecs voor de

exacte specificaties, PC moet compatibel zijn met het vermogen van het display.

[6] Aangesloten PC vereist Windows 10 en Windows hello.

[7] Intern HP-onderzoek op basis van inzichten uit 800 deelnemers, 2017.

http://www.bapco.com/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hp.nl%2F&data=02%7C01%7CValerie.Janssens%40edelman.com%7Cc50e5b5cedc64939a93408d5cf8d1153%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636643127174140054&sdata=QiJUzl%2Bf8h2GPXDfayRIitFKUKQHqHqNWKwga9til10%3D&reserved=0


[8] HP Sure View geïntegreerde privacy scherm functies in landscape oriëntatie. Optioneel

beschikbaar op bepaalde FHD Sure View-panelen.

[9] De levensduur van de batterij van Windows 10/ MM14 is afhankelijk van verschillende

factoren, waaronder het productmodel, de configuratie, geladen toepassingen, functies, gebruik,

draadloze functionaliteit en instellingen voor energiebeheer. De maximale capaciteit van de

batterij neemt natuurlijk af met de tijd en het gebruik. Zie www.bapco.com voor meer

informatie.

[10] De module is ontworpen voor downloadsnelheden tot 1 Gbps, aangezien dragers 5

draaggolfbundels en 100Mhz-kanaalsbandbreedte implementeren, moet worden geactiveerd en

een afzonderlijk gekocht servicecontract worden afgesloten. Neem contact op met de

serviceprovider voor de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden

variëren afhankelijk van locatie, omgeving, netwerkomstandigheden en andere factoren. 4G

LTE niet in alle regio's beschikbaar.

[11] Wi-Fi®-ondersteuning voor gigabit-snelheden is mogelijk bij de overdracht van bestanden

tussen twee apparaten die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router,

afzonderlijk verkrijgbaar, die 160MHz-kanalen ondersteunt.

[12] Draadloos toegangspunt en internetdienst vereist en afzonderlijk verkrijgbaar.

Beschikbaarheid van openbare draadloze toegangspunten beperkt.

[13] Systeem in Connected Modern Standby-modus draadloos aan. Standby-tijd is afhankelijk

van verschillende factoren, waaronder batterij, netwerkconfiguratie, individueel

gebruikspatroon en configuratie. De maximale capaciteit van de batterij neemt natuurlijk af met

de tijd en het gebruik.

[14] Gebaseerd op PC Mark 8 Home Accelerated benchmark vanaf 10/23/2018.

[15] 4K inhoud die nodig is om volledige 4K beelden te bekijken.

[16] Volledige high-definition (FHD) inhoud die nodig is om FHD beelden te bekijken.

[17] CNC aluminium unibody chassis verwijst naar de display cover en het toetsenbord dek elk

opgebouwd uit een enkel blok aluminium.

[18] MIL STD 810G testen is hangende en is niet bedoeld om de geschiktheid aan te tonen voor

het Amerikaanse Ministerie van Defensie contract eisen of voor militair gebruik. De

testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden.

Voor elke accidentele schade is een optionele HP Accidental Damage Protection Care Pack

vereist.

http://www.bapco.com/


[19] De levensduur van de batterij van Windows 10 MM14 is afhankelijk van verschillende

factoren, waaronder productmodel, configuratie, geladen toepassingen, functies, gebruik,

draadloze functionaliteit en instellingen voor energiebeheer. De maximale capaciteit van de

batterij neemt natuurlijk af met de tijd en het gebruik. Zie www.bapco.com voor meer

informatie.

[20]  Gigabit-klasse 4G LTE-module is optioneel en moet in de fabriek worden geconfigureerd.

De module is ontworpen voor downloadsnelheden tot 1 Gbps, aangezien dragers 5

draaggolfbundels en 100Mhz kanaalbandbreedte implementeren, activering vereist en een

afzonderlijk gekocht servicecontract. Backwards compatibel met HSPA 3G-technologieën.

Neem contact op met de serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw regio.

Verbindings-, upload- en downloadsnelheden variëren afhankelijk van het netwerk, de locatie,

de omgeving, de netwerkomstandigheden en andere factoren. 4G LTE niet beschikbaar op alle

producten, in alle regio's. Gigabit-klasse 4G LTE-module is gepland voor Paraguay, de VS,

India, Oekraïne en Canada in november 2018 en Zuid-Afrika in januari 2019. Rest van de

wereld beschikbaar bij de lancering.

[21] HP Sure View geïntegreerd privacyscherm is een optionele functie die bij aankoop moet

worden geconfigureerd en functies in landschapsoriëntatie.

[22] Gebaseerd op HP's unieke en uitgebreide beveiligingsmogelijkheden zonder extra kosten

en HP's Manageability Integration Kit's management van elk aspect van een pc, inclusief

hardware, BIOS en software management met behulp van Microsoft System Center

Configuration Manager onder verkopers met 1M jaarlijkse unit sales op HP Elite pc's met 7e

generatie en hogere Intel® processoren, Intel® geïntegreerde graphics en Intel® WLAN.

[23] HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op HP Elite en HP Pro 600 producten uitgerust met 8e

generatie Intel® of AMD processoren.

[24] HP Sure Recover met Embedded Reimaging is een optionele functie die bij aankoop moet

worden geconfigureerd en beschikbaar is op geselecteerde HP Elite PC's. Niet beschikbaar op

platforms met meerdere interne opslagschijven, Intel® Optane™. U moet een back-up maken

van belangrijke bestanden, gegevens, foto's, video's, enz. voor gebruik om verlies van gegevens

te voorkomen. HP Sure Recover met Embedded Recovery is gepland om beschikbaar te zijn op

geselecteerde configuraties vanaf december 2018.

[25] Geschatte straatprijzen. De werkelijke prijzen kunnen variëren.

http://www.bapco.com/
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