Datablad

HP Pavilion x2
10-n082no
Fyra mångsidiga lägen. Ett oemotståndligt pris.
Vem behöver en enhet med bara en funktion?
Livet kräver flexibilitet och därför behöver du en
dator som håller måttet. Utformad för att passa
din livsstil – den mångsidiga Pavilion x2 ger fyra
lägen till priset av ett.

HP rekommenderar Windows.
Upp till 12 timmar utan extern ström
Mer batteritid innebär mer tid på resande fot. Rör dig fritt utan laddare med ett batteri som räcker upp till
12 timmar.1
Delbar och anpassningsbar
Pavilion x2 med ett magnetiskt gångjärn ger dig möjlighet att välja exakt rätt läge. Med HPs mångsidiga
och delbara dator och stående och vinklade lägen får du ut mer av bärbara datorer och plattor.
Fler portar. Färre adaptrar.
Kartongen innehåller allt du behöver och är färdigt att använda direkt. Med USB 2.0, typ C USB och
mikro-HDMI-port slipper du släpa på adaptrar.
HP Connected Music.
Lyssna på musik från flera källor – allt från en app. Njut av din lokala musik och iTunes-biblioteket
samtidigt med strömningstjänster, bland annat TuneIn Radio och Deezer.2

Batteritiden varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, använda program, funktioner, användning, trådlös funktion och inställningar för energihantering. Batteriets maxkapacitet
minskar naturligt ju längre det används. Gå till http://www.bapco.com för mer information. 2 Tillgängliga funktioner kan variera beroende på land. Strömningstjänster kan kräva att du tecknar ett abonnemang. Kan
eventuellt inte hantera alla musikfiler. Inte kompatibel med DRM-spår. Internetanslutning krävs, ingår ej.
1
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HP Pavilion x2
10-n082no

Operativsystem

HP rekommenderar Windows.

Windows 8.1 32

Programvara - Produktivitet

Office 365 Personal i ett år1

Processor

Intel® Atom™ Z3736F med Intel HD Graphics (1,33 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Atom™-processor

Minne

2 GB DDR3L-1600 SDRAM (på kortet); Överföringshastigheten är upp till 1 600 MT/s

Informationslagring

64 GB eMMC
Dropbox2

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med inbyggd digital mikrofon

Sensorer

Accelerationsmätare; Gyroskop; Sensor för omgivande ljus; eCompass; Hallsensor; Temperatursensor

Kommunikation

802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Användarvänlighet

Trusted Platform Module (TPM)

Bildskärm

25,7 cm (10.1") WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad WXGA UWVA-pekskärm (1280 x 800)

Grafik

Intel HD-grafik

Ljud

B&O PLAY med två högtalare

Tangentbord

Chiclet-tangentbord, 93 % av full storlek

Portar

1 mikro-HDMI; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon; 2 USB 2.0
1 microSD-mediekortläsare

Funktioner

Dockningsanslutning med fjädring

Batterityp

2-cells 33 Wh litiumpolymer

Strömförsörjning

15 W mikro-USB-adapter

Produktens färg

Solröd

HP-appar

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP SimplePass

Programvara

Adobe® Shockwave® Player; CyberLink PowerBackup; Netflix; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Service och Support

Avast! SecureLine VPN (en månads prenumeration); McAfee LiveSafe™3

Ytterligare information

P/N: N3X75EA #UUW
UPC/EAN code: 725184121371

Vikt

0,58 kg (plattan); 1,18 kg (plattan och basen); Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (plattan); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (plattan och basen); Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice 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.

Ett års prenumeration på Office 365 Personal ingår. Glöm inte att aktivera det inom sex månader från Windows-aktiveringen. Programutgåvan Office 365 Personal får inte användas för kommersiell, ideell eller
intäktsbringande verksamhet. 2 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor,
inklusive annulleringspolicy. Internetabonnemang krävs men ingår inte. 3 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (internetåtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett
abonnemang för att få tillgång till realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Roar Mini
trådlös
högtalare, vit
G1K47AA

HP 29,46 cm
(11,6 tum)
Spectrum- fodral,
vitt
M5Q20AA

3 års hämtningsoch returservice
U1PS3E

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. 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 maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com. Övriga varumärken
tillhör respektive ägare.
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