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360° monipuolisuutta. Yksi hyvä hinta.
Tämän edullisen hybriditietokoneen
mahdollisuuksille ei ole rajoja. Voit muuntaa sen
helposti kannettavasta viihdeasentoon ja
telttamallista tabletiksi. Se on sovelluksia
rakastava, ystäväverkostoa ylläpitävä ja 360
astetta ympäri pyörähtävä ihmekone.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Neljä monikäyttöistä tilaa
Aseta laite kannettavan asentoon työskentelyn ajaksi, katsele elokuvia pystytilassa, pelaa
teltta-asennossa ja nappaa matkaan tablettina. Uuden saranan ansiosta laite on helppo pyöräyttää
käyttötilasta toiseen, kun siltä tuntuu.
Vapauttava akun kesto
Jätä johdot jälkeen ja ota päivän haasteet vastaan käyttämällä akkua, joka kestää jopa 10 tuntia. Hyvästit
pistorasialle! Täältä tullaan, ulkomaailma.1
Kaikennielevä tallennustila
Miten näin ohueen laitteeseen saa tallennettua näin paljon? Yhden teratavun kiintolevy, B&O Play
-äänentoisto ja edullinen hinta tekevät tästä hybriditietokoneesta parhaan valinnan viihdekäyttöön.2
HP Connected Music.
Kuuntele musiikkia useista lähteistä – yhden sovelluksen avulla. Nauti samaan aikaan paikallisessa
kansiossa olevasta musiikista, iTunes-kirjastosta ja suoratoistopalveluista, mukaan lukien TuneIn Radiosta
ja Deezeristä.3
Ominaisuudet:
● Nopea ja helppokäyttöinen Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä4 käynnistyy hetkessä, ja sen avulla voit
hallita helposti tiedostoja ja vaihtaa nopeasti sovelluksesta toiseen.
● Suorita kaikkein vaativimpia tehtäviäsi ja säästä samalla akkua tehokkaan viidennen sukupolven Intel®
Core™ -suorittimen nopeuden ja lyhyiden vasteaikojen avulla.
● Käy hoitamassa asioita, matkusta ja elä huolettomasti akun lataamisesta piittaamatta.5
● Uusi IPS-näyttö tarjoaa aiempaa paremmat katselukulmat, latauksen varaustaso säilyy pitkään ja akun
käyttöikä on aiempaa pidempi. Elämä tien päällä on nyt entistä viihdyttävämpää Pavilion x360 -laitteen
ansiosta.

Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee
luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.bapco.com. 2 Kiintolevyasemissa Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. 3 Toimintojen saatavuus vaihtelee
maakohtaisesti. Suoratoistopalvelut saattavat edellyttää maksullista tilausta. Yhteensopivuutta kaikkien musiikkitiedostojen kanssa ei voida taata. Ei sovi yhteen DRM-tiedostojen kanssa. Edellytyksenä on verkkoyhteys,
joka ei sisälly toimitukseen. 4 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai
ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 5 Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon,
ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta
http://www.bapco.com.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 8.1 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-5200U -suoritin ja Intel HD 5500 -näytönohjain (2,2 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä);
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (1×8 Gt); Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Tallennustuotteet

SATA SSHD (500 Gt, 5400 k./min); Flash-välimuisti: 8 Gt; Flash-välimuistimoduulin tarkoitus on kiihdyttää järjestelmän vasteaikaa. Sitä ei voi
käyttää lisätallennustilana. Se ei ole irrotettava eikä käyttäjän käytettävissä.
Dropbox1

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari; Gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; Intel 802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukitus; Käynnistyssalasana; Tukee muiden toimittajien suojalukkolaitteita

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) WLED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen IPS-kosketusnäyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

Intel HD 5500 -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY, kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Muunnettava

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 48 Wh:n prismaattinen akku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Tuhkanhopeanvärinen, luonnollisen hopeanvärinen suojus; Vaakaviivakuvio

HP:n sovellukset

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; WildTangentin tarjoama HP Games; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Adobe® Shockwave® Player; B&O PLAY; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Foxit PhantomPDF Express HP-laitteisiin; Fresh Paint;
Ludo; Mahjong; mysms; Netflix; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Huolto- ja tukipalvelut

Avast! SecureLine VPN (1 kuukauden tilaus); McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: M1N48EA #UUW
UPC/EAN code: 889894178312

Paino

1,77 kg; Pakattu: 2,6 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

32,74×22,36×2,25 cm; Pakattu: 47×29,4×7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

Langaton HP
Z4000 -hiiri,
musta
H5N61AA

HP H5000, musta
Bluetoothkuulokemikrofoni
J2X01AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat
saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki
toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai
ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
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