Specifikace

HP Pavilion x2
10-n000nc
Čtyři univerzální režimy. Za jednu neodolatelnou cenu.
Kdo má čas používat zařízení, které zvládne jen
jednu věc? Když životní nároky vyžadují flexibilitu,
potřebujete počítač, který vám ji zajistí.
Všestranný počítač Pavilion x2 byl navržen jako
doplněk vašeho životního stylu a nabízí čtyři
režimy použití za jednu cenu.

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Adaptabilní a odnímatelný
Počítač Pavilion x2 s magnetickým kloubem umožňuje vybrat si přesně takový režim, který potřebujete.
Nejvšestrannější odnímatelný počítač od HP díky praktickému režimu podstavce a stojanu překračuje
hranice běžného notebooku a tabletu.
Více portů. Méně adaptérů.
Obsahuje vše potřebné přímo v základním balení. S porty USB 2.0, USB Type-C a micro-HDMI můžete
zapomenout na adaptéry.
HP Connected Music.
Poslouchejte hudbu z různých zdrojů – vše z jedné aplikace. Poslouchejte lokálně uloženou hudbu a hudbu
z knihovny iTunes společně se službami streamování, včetně TuneIn Radio a Deezer.1

Dostupnost funkcí se liší podle země. Služby streamování mohou vyžadovat předplatné. Nemusí být kompatibilní se všemi hudebními soubory. Není kompatibilní se skladbami DRM. Je vyžadováno připojení k internetu,
které není součástí dodávky.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8.1 32

Software – produktivita

Office 365 Personal na 1 rok1

Procesor

Procesor Intel® Atom™ Z3736F s grafickou kartou Intel HD (1,33 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Atom™

Paměť

Paměť 2 GB DDR3L-1600 SDRAM (integrovaná); Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s

Ukládání informací

Disk eMMC SSD 32 GB
Dropbox2

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným digitálním mikrofonem

Snímače

Akcelerometr; Gyroskop; Snímač okolního světla; eKompas; Snímač halového efektu; Snímač teploty

Komunikace

Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0

Snadné použití

Modul TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

25,7cm (10,1") dotykový displej WXGA UWVA (1 280 x 800), podsvícením WLED a antireflexní úpravou

Video

Grafická karta Intel HD

Zvuk

B&O PLAY se 2 reproduktory

Klávesnice

Ostrůvková klávesnice plné velikosti (93 %)

Porty

1 konektor micro HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 2 porty USB 2.0 (1 port Type-C)
1 čtečka mediálních karet microSD

Charakteristiky

Připojení k doku s pružinou

Typ baterie

2článková, lithium-polymerová (33 Wh)

Napájení

Adaptér micro-USB 15 W

Barva produktu

Stříbrná Turbo

Aplikace HP

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

Software

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

Servis a podpora

Avast! SecureLine VPN (předplatné na 1 měsíc); McAfee LiveSafe™3

Další informace

P/N: M7U45EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894098245

Hmotnost

0,58 kg (tablet); 1,18 kg (tablet a základna); Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tablet); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tablet a základna); Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Včetně 1 roku předplatného služby Office 365 Personal. Nezapomeňte službu aktivovat do 6 měsíců od aktivace systému Windows. Softwarová verze služby Office 365 Personal nesmí být použita pro činnosti
komerční, neziskové nebo vytvářející finanční příjem. 2 25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce
www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). 3 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné
aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátový
reproduktor HP
Roar Mini, bílý
G1K47AA

Pouzdro HP
Spectrum, bílé,
29,46 cm (15,6")
M5Q20AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných
zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby a ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu. V některých vydáních systému Windows 8 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy
vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Viz http://www.microsoft.com/windows. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích
systému Windows 8.1. Aby mohla být funkčnost systému Windows 8.1 plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného
hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou
ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků.

