Záznamový list

HP Pavilion x2
10-n111nc
Štyri flexibilné režimy. Jedna neodolateľná cena.
Kto má čas na zariadenie, ktoré zvláda len jednu
vec? Keď si život žiada flexibilitu, potrebujete
počítač, ktorý udrží krok. Flexibilný počítač Pavilion
x2 sa prispôsobí vášmu životnému štýlu štyrmi
režimami za cenu jedného.

Oslobodzujúca výdrž batérie
Zabudnite na napájací kábel a zvládnite celý deň s batériou s dlhou výdržou. Zbohom, elektrická zásuvka.
Dobrý deň, svet vonku.
Prispôsobiteľný a odpojiteľný
Pavilion x2 s magnetickým pántom umožňuje vybrať si režim podľa potreby. Vďaka režimu stojana a
režimu opretia môžete tento najflexibilnejší odpojiteľný počítač HP používať nielen ako notebook či tablet.
Viac portov. Menej adaptérov.
Tento počítač je vybavený všetkým, čo potrebujete. Má porty USB 2.0, USB typu C a micro-HDMI, takže
adaptéry môžete pokojne nechať doma.

Záznamový list

HP Pavilion x2
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Softvér - produktivita

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

Procesor

Intel® Atom™ Z8300 s grafikou Intel® HD Graphics (1,44 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Atom™

Pamäť

2 GB DDR3L SDRAM (na doske)

Ukladacie zariadenia

64 GB eMMC
Úložisko Dropbox2

Webová kamera

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

Senzory

Akcelerometer; gyroskop; senzor okolitého osvetlenia; elektronický kompas; Hallov snímač; snímač teploty

Komunikácia

Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilný s technológiou Miracast)

Jednoduché používanie

Modul Trusted Platform Module (TPM)

Obrazovka

Antireflexný dotykový displej IPS s uhlopriečkou 25,7 cm (10,1"), podsvietením WLED a rozlíšením WXGA (1 280 x 800)

Video

Grafika Intel HD

Zvuk

B&O PLAY s 2 reproduktormi

Klávesnica

Klávesnica s 93 % veľkosťou s klávesmi v štýle island

Porty

1 port micro HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 port USB 2.0 (Type-C); 1 port USB 3.0
1x čítačka pamäťových kariet microSD

Funkcie

Pripojenie k rozširujúcej základni s pružinovým mechanizmom

Typ batérie

2-článková, 33 Wh lítiovo-polymérová batéria

Napájanie

15 W sieťový adaptér USB Type-C

Farba produktu

Červená

Softvér

Evernote; Skype

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

1,13 kg; Balené: 1,55 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet a základňa); Balené: 39,2 x 5,05 x 22,3 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.)
1

Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

HP 11.6 in
Spectrum White
Sleeve
M5Q20AA

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.

