Fişă tehnică

HP Pavilion x360
13-s100nq
360° de versatilitate. Un preţ isteţ.
Nu există limite pentru ceea ce poate face acest
PC convertibil valoros. Se transformă uşor din
notebook în mod şevalet, cort sau tabletă. Este un
aparat iubitor de aplicaţii, un liant pentru prieteni,
cu mobilitate de 360°.

Patru moduri versatile
Lucrează în mod notebook, vizionează în mod şevalet, te joci în mod cort sau pleci la drum cu tableta. Cu
noua balama, comuţi între moduri ori de câte ori este necesar.
Acumulator foarte durabil
Scăpă de cablu şi bucură-te zilnic de un acumulator care durează până la 10 ore. Adio, priză. Salut, lume
exterioară.1
Spaţiu de stocare pentru orice
Cine ar fi crezut că un aparat atât de subţire poate stoca atât de mult? Unitatea de disc de până la 1 TB,
sistemul audio B&O Play şi preţul excelent fac din acest PC convertibil cea mai inteligentă alegere pentru
divertisment.2
Beneficii:
● Windows 10 Home este aici. Faci cu încredere lucruri măreţe, în familiarul stil Windows – şi mai bine.4
● Lucrezi oriunde, călătorești şi îți vezi de treabă liniştit, mai mult timp, fără grija reîncărcării.5
● Obţii unghiuri de vizualizare mai bune cu noul afişaj IPS şi mai multă energie de la acumulatorul cu
durată de viaţă îmbunătăţită. Viaţa în deplasare tocmai a devenit mai distractivă cu Pavilion x360.
● Lucraţi în mod computer portabil, vizionaţi în mod şevalet, vă jucaţi în mod cort şi plecaţi la drum cu
tableta. Acest PC convertibil inovator are flexibilitatea de a ţine pasul cu toate cerinţele dumneavoastră.

Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei.
Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi http://www.bapco.com pentru detalii suplimentare. 2 Pentru unităţi de disc, 1 TB = 1 miliard octeţi. Capacitatea reală
formatată e mai mică. 4 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita
upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, în timp,
se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Vizitaţi http://www.microsoft.com. 5 Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate,
caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi http://www.bapco.com pentru detalii
suplimentare.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i3-6100U cu Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i3

Memorie

SDRAM DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB)

Stocare

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Cameră web

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

Senzori

Accelerometru; giroscop; eCompass

Comunicaţii

Placă de reţea LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrată; Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la terţi; Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran tactil HD IPS iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală de 33,8 cm (13,3") (1366 x 768)

Video

Intel® HD Graphics 520

Sunet

B&O PLAY cu 2 difuzoare

Tastatură

Tastatură de dimensiune normală, stil insulă; HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Caracteristici

Convertibil

Tip baterie

Li-ion prismatic, 3 elemenţi, 48 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Capac argintiu cenuşiu, argintiu natural; Design cu finisaj periat orizontal

Aplicaţii HP

HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: K3D94EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894572738

Greutate

1,71 kg; Împachetat: 2,57 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

32,74 x 22,36 x 2,25 cm; Împachetat: 47 x 29,4 x 7,6 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).
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Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Husă roşie HP
Spectrum de
35,6 cm (14")
M5Q12AA

Mouse wireless
HP X3000, roşu
aprins
N4G65AA

3 ani - returnare
la depozit
U4817E
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