Karta produktu

HP Pavilion x2
10-n100nw
Cztery różnorodne tryby pracy. Jedna wyjątkowa cena.
Po co tracić czas na urządzenie, które potrafi tylko
jedno? Gdy życie wymaga elastyczności, Twój
komputer musi za nim nadążyć. Zaprojektowany z
myślą o Twoim stylu życia, wszechstronny
Pavilion x2 oferuje cztery tryby pracy w cenie
jednego.

Akumulator, który Cię wyzwoli
Zapomnij o przewodzie zasilania i staw czoła codziennym zadaniom z akumulatorem o długiej żywotności.
Żegnaj, gniazdko. Witaj, szeroki świecie.
Możliwość całkowitego dostosowania
Pavilion x2 z magnetycznym zawiasem oferuje możliwość wyboru najodpowiedniejszego trybu pracy.
Dzięki pozycji odwróconej do filmów i gier ten najbardziej wszechstronny z rozłączanych komputerów HP
pomoże Ci pokonać ograniczenia zwykłego notebooka i tabletu.
Więcej portów. Mniej przejściówek.
Wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz – natychmiast po rozpakowaniu. Porty USB 2.0, USB typu C
i micro-HDMI pozwolą Ci zapomnieć o przejściówkach.

Karta produktu

HP Pavilion x2
10-n100nw

System operacyjny

Windows 10 Home 64

Oprogramowanie do zwiększania
produktywności

Zawiera aplikacje Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile oraz OneNote

Procesor

Intel® Atom™ Z8300 z kartą graficzną Intel® HD Graphics (1,44 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Atom™

Pamięć

2 GB pamięci DDR3L SDRAM (wbudowanej)

Archiwizacja danych

Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min; Dysk eMMC 32 GB
Dropbox2

Kamera internetowa

Kamera internetowa HP TrueVision HD (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Czujniki

Akcelerometr; Żyroskop; Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Kompas elektroniczny; Czujnik Halla; Czujnik temperatury

Komunikacja

802.11a/b/g/n/ac (1x1) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem Miracast)

Łatwa obsługa

Moduł Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Ekran dotykowy IPS WXGA o przekątnej 25,7 cm (10,1") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem WLED (1280 x 800)

Video

Układ graficzny Intel HD Graphics

Dźwięk

B&O PLAY; Dwa głośniki

Klawiatura

Klawiatura wyspowa o wielkości 93%

Porty

1 port micro-HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 1 port USB 2.0 (typu C); 1 port USB 3.0
1 czytnik kart pamięci microSD

Cechy

Sprężynowe złącze dokowania

Typ baterii

2-ogniwowy, 33 Wh, litowy, polimerowy

Zasilanie

Zasilacz pr. zm. 15 W USB typu C

Kolor produktu

Śnieżna biel

Oprogramowanie

Evernote; Skype

Serwis i wsparcie

Avast! SecureLine VPN (miesięczna subskrypcja); McAfee LiveSafe2

Informacje dodatkowe

P/N: P0F17EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889894535320

Waga

1,2 kg; Zapakowane: 1,55 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet i podstawa); Zapakowane: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z
Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
1

Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Futerał HP
Spectrum 29,46
cm (11,6"), biały
M5Q20AA

Mysz
bezprzewodowa
HP X3000,
czerwona
N4G65AA

3 lata z odbiorem
i zwrotem
UM945E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji
systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są
znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli.

