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HP Pavilion x360
13-s105nc
360-stupňová všestrannosť. Jedna rozumná cena.
Tento nesmierne hodnotný konvertibilný počítač
má neobmedzené možnosti použitia. Možno ho
jednoducho premeniť z prenosného počítača na
stojan, stan alebo tablet. Je to počítač s
360-stupňovou ohybnosťou, ktorý miluje všetky
aplikácie a umožňuje vám spojiť sa s priateľmi.

Štyri všestranné režimy
Pracujte v režime prenosného počítača, sledujte obsah v režime stojana, hrajte sa v režime stanu a vydajte
sa na cesty v režime tabletu. Nový kĺbový mechanizmus umožňuje jednoduchú premenu do ľubovoľného
režimu vždy, keď to potrebujete.
Oslobodzujúca výdrž batérie
Zabudnite na napájací kábel a zvládnite celý deň s batériou s výdržou až 10 hodín. Zbohom, elektrická
zásuvka. Dobrý deň, vonkajší svet.1
Úložný priestor na uloženie všetkého
Kto by povedal, že do takého tenkého počítača možno uložiť tak veľa obsahu? Tento konvertibilný počítač s
pevným diskom až do 1 TB, zvukom B&O Play a skvelou cenou je najrozumnejšou voľbou pre vašu zábavu.2
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.4
● Vybavujte si rôzne záležitosti, cestujte a používajte počítač dlhšie bez starostí s nabíjaním.5
● Získajte širšie uhly viditeľnosti s novým displejom IPS a pracujte dlhšie vďaka väčšej výdrži batérie. S
počítačom Pavilion x360 je život na cestách opäť o niečo zábavnejší.
● Pracujte v režime notebook, sledujte video v režime stojan, hrajte sa v režime stan, vydajte sa na cesty v
režime tablet. Tento inovatívny počítač je flexibilný a dokáže splniť všetky vaše potreby.

Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napr. modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.bapco.com. 2 V prípade pevných diskov sa počíta: 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 4 Niektoré
funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a
na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com. 5 Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných
aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke
http://www.bapco.com.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i3-6100U s grafikou Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i3

Pamäť

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Ukladacie zariadenia

SATA SSHD 500 GB 5400 ot./min.; Vyrovnávacia pamäť Flash: 8 GB; Vyrovnávacia pamäť flash je navrhnutá na akceleráciu odozvy systému, a nie
na používanie ako dodatočnej úložnej kapacity. Nedá sa odstrániť a nie je dostupná pre používateľa.
Úložisko Dropbox1

Webová kamera

Webová kamera HP TrueVision (predná) s rozlíšením HD s integrovaným duálnym digitálnym mikrofónom

Senzory

Akcelerometer; Gyroskop; Elektronický kompas

Komunikácia

Integrovaná 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilný s technológiou Miracast)

Jednoduché používanie

Otvor na zámok Kensington MicroSaver; heslo pri zapnutí; podporuje bezpečnostné zámky od iných výrobcov; modul Trusted Platform Module
(TPM)

Obrazovka

Dotykový displej IPS s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením WLED a s rozlíšením FHD(1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Zvuk

B&O PLAY s 2 reproduktormi

Klávesnica

Klávesnica normálnej veľkosti v štýle ostrov;; Dotyková plôška HP s podporou gest viacerými prstami

Porty

1x port HDMI; 1x kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón; 1x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x RJ-45
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD

Funkcie

Konvertibilný

Typ batérie

3-článková, 48 Wh lítiovo-iónová prizmatická batéria

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Farba produktu

Popolavá strieborná, prírodný strieborný kryt; Dizajn s vodorovnými štetcovými líniami

Aplikácie HP

HP 3D DriveGuard

Softvér

Evernote; Skype

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™2

Ďalšie informácie

P/N: P7T32EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894469533

Hmotnosť

1,71 kg; Balené: 2,57 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

32,74 x 22,36 x 2,25 cm; Balené: 47 x 29,4 x 7,6 cm; Rozmery sa líšia v závislosti od konfigurácie

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia
Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

HP 14 in
Spectrum Red
Sleeve
M5Q12AA

HP X3000 Sunset
Red Wireless
Mouse
N4G65AA

3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM945E

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami
na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto
dokumente. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy
vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a
táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky.
Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.
Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.

