Podatkovni list

HP Pavilion x2
10-n201nm
Štirje vsestranski načini, ena privlačna cena.
Kdo ima čas za napravo, ki je namenjena samo eni
vrsti dela? Ko življenje zahteva prilagodljivost,
potrebujete računalnik, ki vam bo sledil.
Vsestranski računalnik Pavilion x2, oblikovan tako,
da se prilagodi vašemu življenjskemu slogu,
zagotavlja štiri načine za ceno enega.

Življenjska doba akumulatorja, ki osvobaja
Pustite kabel doma in se spopadite z vsakodnevnimi izzivi z akumulatorjem z dolgo življenjsko dobo. Na
svidenje, vtičnica. Pozdravljen, zunanji svet.
Prilagodljiv in odstranljiv
Magnetni tečaj računalnika Pavilion x2 omogoča, da izberete način, ki ustreza vašim potrebam. S HP-jevim
najbolj vsestranskim računalnikom lahko poleg načinov prenosnega in tabličnega računalnika uporabljate
tudi način stojala in šotora.
Več vrat, manj adapterjev.
Komplet vključuje vse, kar potrebujete za delo. Z vrati USB 2.0, vrati USB tipa C in vrati micro-HDMI lahko
adapterje pustite doma.

Podatkovni list

HP Pavilion x2
10-n201nm

Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Programska oprema – produktivnost Vključuje Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile in OneNote
Procesor

Intel® Atom™ Z3736F z grafično kartico Intel HD (1,33 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Atom™

Pomnilnik

2 GB DDR3L SDRAM (vgrajen)

Shranjevanje

32 GB eMMC
Dropbox1

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Komunikacija

Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon na dotik IPS WXGA z diagonalo 25,7 cm (10,1 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1280 x 800)

Video

Grafična kartica Intel HD

Zvok

B&O PLAY z 2 zvočnikoma

Tipkovnica

Tipkovnica 93-odstotne velikosti z ločenimi tipkami

Vrata

1 vrata mikro HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 2 vrat USB 2.0 (1 priključek Type-C)
1 bralnik medijskih kartic microSD

Funkcije

Vzmetna združitvena povezava

Vrsta baterije

2-celična litij-ionska polimerna baterija (33 Wh)

Napajanje

15-vatni napajalnik HP USB Type-C

Barva izdelka

Snežno bela

Programska oprema

Evernote; Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: P5M50EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894535467

Teža

0,58 kg (tablični računalnik); 1,12 kg (tablični računalnik in podstavek); Pakirano: 1,55 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tablični računalnik); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tablični računalnik in podstavek); Pakirano: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Dimenzije so
odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP 11.6 in
Spectrum White
Sleeve
M5Q20AA

HP X3000 Sunset
Red Wireless
Mouse
N4G65AA

3-letni prevzem
in vračilo
U1PS3E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim
izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno
strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu
http://www.microsoft.com. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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