Fişă tehnică

HP Pavilion x2
10-n100nq
Patru moduri versatile. Un preţ irezistibil.
Cine mai are timp pentru un dispozitiv care face un
singur lucru? Când viaţa cere flexibilitate, ai nevoie
de un PC care să poată ţine pasul. Proiectat pentru
stilul tău de viaţă, Pavilion x2 este versatil,
oferindu-ți patru moduri la preţ de unul.

Acumulator foarte durabil
Scapă de cablu şi bucură-te zilnic de un acumulator care durează mai mult. Adio, priză. Salut, lume
exterioară.
Detaşabil şi adaptabil
Având o balama magnetică, Pavilion x2 îți oferă posibilitatea de a alege un mod pentru exact ceea ce ai
nevoie. Cel mai versatil PC detaşabil de la HP îți permite să utilizezi, pe lângă modurile notebook şi tabletă,
modurile şevalet şi cort.
Multe porturi. Adaptoare puţine.
Echipat cu tot ce ai nevoie, imediat ce îl scoți din cutie. Cu porturile USB 2.0, USB de tip C şi micro-HDMI,
poți să uiți de adaptoare.

Fişă tehnică

HP Pavilion x2
10-n100nq

Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Software - Productivitate

Include Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile şi OneNote

Procesor

Intel® Atom™ Z8300 cu Intel® HD Graphics (1,44 GHz, cache de 2 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Atom™

Memorie

SDRAM DDR3L de 2 GB (instalat)

Stocare

500 GB 5400 rpm SATA; eMMC 32 GB
Dropbox2

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision HD (în partea din faţă) cu microfon digital dual array integrat

Senzori

Accelerometru; giroscop; senzor de lumină ambiantă; eCompass; senzor Hall; senzor de temperatură

Comunicaţii

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran tactil IPS WXGA antireflexie, iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală de 25,7 cm (10,1") (1280 x 800)

Video

Grafică Intel HD

Sunet

B&O PLAY cu 2 difuzoare

Tastatură

Tastatură stil insulă, dimensiune 93%

Porturi

1 micro HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0 (Tip-C); 1 USB 3.0
1 cititor de carduri media microSD

Caracteristici

Conexiune de andocare cu arc

Tip baterie

2 elemenţi, 33 Wh, litiu-polimer

Putere

Adaptor micro-USB de 15 W

Culoarea produsului

Roşu aprins

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: K3D78EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894572721

Greutate

1,13 kg; Împachetat: 1,55 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tabletă); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tabletă şi suport); Împachetat: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Dimensiunile variază în funcţie de
configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

25 GB de stocare online gratuită pentru şase luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de
Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).
1

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Husă albă HP
Spectrum de
29,46 cm (11,6")
M5Q20AA

Mouse wireless
HP X3000, roşu
aprins
N4G65AA

3 ani - returnare
la depozit
U1PS9E
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