Taulukot

HP Pavilion x360
11-k111no
360 astetta monipuolisuutta. Yksi järkevä hinta.
Tämän edullisen hybriditietokoneen
mahdollisuuksille ei ole rajoja. Voit muuntaa sen
helposti kannettavasta viihdeasentoon ja
telttamallista tabletiksi. Se on sovelluksia
rakastava, ystäväverkostoa ylläpitävä ja 360
astetta ympäri pyörähtävä ihmekone.

Neljä monikäyttöistä tilaa
Aseta laite kannettavan asentoon työskentelyn ajaksi, katsele elokuvia pystytilassa, pelaa
teltta-asennossa ja nappaa matkaan tablettina. Uuden saranan ansiosta laite on helppo pyöräyttää
käyttötilasta toiseen, kun siltä tuntuu.
Vapauttava akun kesto
Jätä johdot jälkeesi ja ota päivän haasteet vastaan käyttämällä pitkäkestoista akkua. Hyvästit pistorasialle!
Täältä tullaan, ulkomaailma.
Kaikennielevä tallennustila
Miten näin ohueen laitteeseen saa tallennettua näin paljon? Jopa yhden teratavun kiintolevy, B&O Play
-äänentoisto ja edullinen hinta tekevät tästä hybriditietokoneesta parhaan valinnan viihdekäyttöön.1
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.3
● Selaa helposti sisältöjä herkällä kosketusnäytöllä ja nauti teräväpiirtoisista elokuvista ja valokuvista.4
● Käy hoitamassa asioita, matkusta ja elä huolettomasti akun lataamisesta piittaamatta.5
● Heitä hyvästit tuulettimien hurinalle. Innovatiivinen suunnittelu on mahdollistanut tuulettimien
jättämisen pois, joten tietokoneessa ei ole meteliä pitäviä osia tai rumia tuuletusaukkoja, vaan se toimii
hiljaisesti ja pysyy viileänä.

Kiintolevyasemissa Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 Kaikki toiminnot eivät ole
käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän
toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä
käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 4 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 5 Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin,
kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja
osoitteesta http://www.bapco.com.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Celeron® N3050 -suoritin (1,6–2,16 GHz, 2 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel® HD -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Celeron® -suoritin

Muisti

4 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (1×4 Gt)

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (500 Gt, 5 400 k./min)
Dropbox1

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari; Gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukon paikka; Käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; Luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 29,5 cm:n (11,6 tuuman) WLED-taustavalaistu, teräväpiirtoinen IPS-kosketusnäyttö (1 366 × 768)

Näytönohjain

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY, kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Muunnettava

Akun tyyppi

Kaksikennoinen 32 Wh:n prismaattinen litiumioniakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Tuhkanhopeanvärinen, luonnollisen hopeanvärinen suojus; Vaakaviivakuvio

HP:n sovellukset

WildTangentin tarjoama HP Games; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: P7S74EA #UUW
UPC/EAN code: 889894702890

Paino

1.46 kg; Pakattu: 2,19 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

30,6×20,8×2,25 cm; Pakattu: 46×29,4×7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

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

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n
11,6-tuumainen
Spectrumsuojus, turkoosi
K0B44AA

HP:n
auringonlaskunp
unainen langaton
X3000-hiiri
N4G65AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E
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