Taulukot

HP Spectre X2
12-a000no
Ohuin irrotettavamme erottuu kaikista muista
Upea muotoilu takaa parhaat ominaisuudet ilman
mitään rajoituksia. Ohuin irrotettavamme ei tingi
mistään – se on kestävä, tyylikäs ja tehostaa
tuottavuuttasi tietokoneena, tablettina ja
korvaamattomana apulaisena.

Huippuluokan 2-in-1-kokemus
Työskentele huipputehokkaalla näppäimistöllä varustetulla kannettavalla tai matkusta kevyesti
monipuolisella Full HD-tabletilla, kaikki samassa laitteessa.1
Mestarillisesti suunniteltu
Ohuin, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä muotoiltu, irrotettavalla näytöllä varustettu
tietokoneemme, jossa yhdistyvät tyylikkyys ja kestävyys.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.3

1

Full HD-kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD). 3 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ M3-6Y30 -suoritin (900 MHz, jopa 2,2 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 515 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ M -suoritin

Muisti

4 Gt:n DDR3L SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

128 Gt:n M.2 SSD -asema

Web-kamera

Viiden megapikselin täysteräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja kaksi sisäistä digitaalista mikrofonia; kahdeksan
megapikselin teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjästä poispäin suunnattu)

Tietoliikenne

802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 30,5 cm:n (12 tuuman) WLED-taustavalaistu, WUXGA UWVA BrightView -näyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

Intel® HD 515 -näytönohjain

Ääni

Bang & Olufsen; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen, erotetut näppäimet, taustavalaistu; Monikosketusta tukeva kosketuslevy

Portit

kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 USB 3.0 -liitäntää (Type-C)
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 42 Wh:n litiumpolymeeriakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Puhdas hopea

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™1

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Kynä kosketusnäytölle

Lisätiedot

P/N: N7K41EA #UUW
UPC/EAN code: 889894681591

Paino

0,82 kg (tabletti); 1,19 kg (tabletti ja jalusta); Pakattu: 3,18 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

30,3×20,9×0,8 cm (tabletti); 30,3×20,9×1,31 cm (tabletti ja jalusta); Pakattu: 47×7,6×29,4 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

1

12 kuukauden ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 12 kuukauden. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP 13,3
-nahkasuojus
F3W21AA

HP:n langaton
Roar Mini -kaiutin
(valkoinen)
G1K47AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UM963E
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