Datasheet

HP Pavilion x360
11-k180nd
360° veelzijdigheid. Een scherpe prijs.
De mogelijkheden van deze convertible pc zijn
eindeloos. Verander hem in een handomdraai van
een notebook in een standaard of tablet. Hij is dol
op apps, verbindt je met vrienden en is 360°
draaibaar.

Vier manieren om te werken
Gebruik hem als notebook voor het werk, in standaardpositie of presentatiemodus om te kijken en te
gamen, als tablet om mee te nemen. Wissel gemakkelijk tussen de gebruiksmodi met het nieuwe
scharnier.
Lange batterijlevensduur
Laat de kabels thuis en werk de hele dag met de batterij met lange levensduur. Dag stopcontact. Hallo
wereld.
Opslagruimte voor alles
Wist je dat je zoveel kon opslaan op zo'n compact apparaat? Met een harde schijf tot 1 TB, B&O Play audio
en de lage prijs is deze convertible pc de slimste keus voor entertainment.1
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.3
● Navigeer gemakkelijk met een responsief touchscreen en geniet van films en foto's in haarscherpe
high-definition.4
● Je kunt hem de hele dag onderweg, op reis en thuis gebruiken zonder op te laden.5
● Nooit meer last van een zoemende ventilator. Uw pc werkt stil, zonder luidruchtige hardware of lelijke
ventilatie-openingen, dankzij het innovatieve, ventilatorloze ontwerp.

Bij vaste schijven is TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 3 Niet alle functies zijn
beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te
benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 4 High-definition (HD)
content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 5 De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze
functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op http://www.bapco.com voor meer informatie.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Celeron® N3050 met Intel® HD Graphics (1,6 GHz, tot 2,16 GHz, 2 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor

Geheugen

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Gegevensopslag

500-GB 5400-rpm SATA; Flash-cache: 8 GB; De flashcachemodule versnelt de respons van het systeem, maar kan niet gebruikt worden als extra
opslagcapaciteit. Hij is niet te verwijderen door of toegankelijk voor de gebruiker.
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Sensoren

Accelerometer; Gyroscoop; eCompass

Communicatie

Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Trusted Platform module
(TPM)

Scherm

29,5-cm (11,6-inch) diagonaal HD IPS WLED-backlit touchscreen (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

B&O PLAY met 2 luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl toetsenbord; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Kenmerken OR functies

Convertible

Type batterij

2-cels, 32-Wh lithium-ion prismatisch

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Zilvergrijs, natuurlijk zilveren klep; Penseelstreekmotief met horizontale lijnen

HP apps

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: P7T03EA #ABH
UPC/EAN code: 889894540669

Gewicht

1.46 kg; In verpakking: 2,19 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

30,6 x 20,8 x 2,25 cm; In verpakking: 46 x 29,4 x 7,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

Turquoise hoes
voor HP
11,6-inch
Spectrum
K0B44AA

HP X3000
zonsondergangro
de draadloze
muis
N4G65AA

3 jaar haal- en
brengservice
U4819E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 en Windows 8.1 beschikbaar. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 en Windows 8.1 volledig te benutten. Meer
http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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