Specifikace

HP Pavilion x2
10-n111nc
Čtyři univerzální režimy. Za jednu neodolatelnou cenu.
Kdo má čas používat zařízení, které zvládne jen
jednu věc? Když životní nároky vyžadují flexibilitu,
potřebujete počítač, který vám ji zajistí.
Všestranný počítač Pavilion x2 byl navržen jako
doplněk vašeho životního stylu a nabízí čtyři
režimy použití za jednu cenu.

Osvobozující životnost baterie
Dejte sbohem kabelu a pusťte se do práce s baterií, která dlouho vydrží. Sbohem, zásuvky. Vítej, světe
volnosti.
Adaptabilní a odnímatelný
Počítač Pavilion x2 s magnetickým kloubem umožňuje vybrat si přesně takový režim, který potřebujete.
Nejvšestrannější odnímatelný počítač od HP díky praktickému režimu podstavce a stojanu překračuje
hranice běžného notebooku a tabletu.
Více portů. Méně adaptérů.
Obsahuje vše potřebné přímo v základním balení. S porty USB 2.0, USB Type-C a micro-HDMI můžete
zapomenout na adaptéry.

Specifikace

HP Pavilion x2
10-n111nc

Operační systém

Windows 10 Home 64

Software – produktivita

Obsahuje aplikace Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile a OneNote

Procesor

Procesor Intel® Atom™ Z8300 s grafickou kartou Intel® HD (1,44 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Atom™

Paměť

Paměť 2 GB DDR3L SDRAM (integrovaná)

Ukládání informací

Disk eMMC SSD 64 GB
Dropbox2

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným dvojitý digitální mikrofon

Snímače

Akcelerometr; Gyroskop; Snímač okolního světla; eKompas; Snímač halového efektu; Snímač teploty

Komunikace

Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth 4.0 (kompatibilní se standardem Miracast)

Snadné použití

Modul TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

25,7cm (10,1") dotykový displej IPS WXGA (1 280 x 800), podsvícením WLED a antireflexní úpravou

Video

Grafická karta Intel HD

Zvuk

B&O PLAY se 2 reproduktory

Klávesnice

Ostrůvková klávesnice plné velikosti (93 %)

Porty

1 port micro HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 port USB 2.0 (Type-C); 1 port USB 3.0
1 čtečka mediálních karet microSD

Charakteristiky

Připojení k doku s pružinou

Typ baterie

2článková, lithium-polymerová (33 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 15 W Type-C USB AC

Barva produktu

Červánkově červená

Software

Evernote; Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: V0X22EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894854711

Hmotnost

1,13 kg; Balení: 1,55 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet a základna); Balení: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
1

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Pouzdro HP
Spectrum, bílé,
29,46 cm (15,6")
M5Q20AA

Bezdrátová myš
HP X3000,
červánkově
červená
N4G65AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM945E
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