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360° med allsidighet. Utrolig rimelig.
Denne rimelige, konverterbare PC-en kombinerer
funksjonene for dine daglige behov med
fleksibiliteten til fire moduser. Konverter enkelt fra
bærbar PC til stativmodus, teltmodus eller
nettbrettmodus.

Fire allsidige moduser
Arbeid i PC-modus, se på film i stativmodus, spill i teltmodus, reis i nettbrettmodus. Denne nyskapende
konverterbare PCen har fleksibilitet til å holde tritt med alle behovene dine.
Musikk for ørene dine.
Dynamiske lydnyanser gir rik lyd for en konsertliknende opplevelse med DTS Studio Sound™1 og
stereohøyttalere.
Behandlingskraft for daglig produktivitet
Håndter alle dine hverdagslige oppgaver enkelt. Med Intel®-prosessorer får du den pålitelige ytelsen du
forventer, og kvalitet du kan stole på.2
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.3

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker, og DTS Studio Sound er et varemerke for DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Med enerett. 2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig
av konfigurasjon av maskin- og programvare. 3 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Celeron® N2840 med Intel® HD Graphics (2,16 GHz, opptil 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Celeron®-prosessor

Minne

2 GB DDR3L SDRAM (inkludert)

Datalagring

32 GB eMMC
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert dobbel digital mikrofon

Sensorer

Akselerometer; Gyroskop; eCompass

Kommunikasjon

Integrert 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinert 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes

Skjerm

29,5 cm (11,6") (diagonalt) HD WLED-bakbelyst berøringsskjerm (1366 x 768)

Video

Intel HD-grafikk

Lyd

DTS Studio Sound™; To høyttalere

Tastatur

"Island-style" tastatur i 97 % størrelse; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Egenskaper

Konverterbart

Batteritype

3-cellers, 43 Wt Litiumion prismatisk

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Snøstormhvitt; Gradert mikropunktmønster

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: T1M90EA #UUW
UPC/EAN code: 889894661463

Vekt

1.46 kg; Pakket: 2,26 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

30,8 x 21,51 x 2,19 cm; Pakket: 43,5 x 26 x 7,6 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Roar Plus blå
trådløs høyttaler
G0H97AA

HP H2800 blått
hodesett
J9C30AA

3 års henting og
retur
U1PS3E
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