Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion x2
10-n101nv
Τέσσερις ευέλικτες λειτουργίες. Μία ακαταμάχητη τιμή.
Ποιος έχει χρόνο για μια συσκευή που κάνει μόνο
ένα πράγμα; Όταν ζωή απαιτεί ευελιξία,
χρειάζεστε έναν υπολογιστή που να μπορεί να
συμβαδίσει. Σχεδιασμένος να ταιριάζει στον
τρόπο ζωής σας, αυτός ο ευέλικτος Pavilion x2
παρέχει τέσσερις λειτουργίες στην τιμή του ενός.

Διάρκεια μπαταρίας που σας απελευθερώνει
Αφήστε τα καλώδια και ανταποκριθείτε στις ανάγκες της ημέρας με μια μπαταρία μεγάλης διάρκειας.
Πείτε αντίο στις πρίζες. Χαιρετήστε τον έξω κόσμο.
Αποσπώμενο και προσαρμοζόμενο
Ο Pavilion x2 διαθέτει μαγνητική άρθρωση που σας επιτρέπει να επιλέγετε λειτουργία για κάθε χρήση. Ο
πιο ευέλικτος, αποσπώμενος υπολογιστής της HP σάς επιτρέπει να υπερβείτε τους περιορισμούς του
φορητού υπολογιστή και του tablet με τις λειτουργίες βάσης και tent.
Περισσότερες θύρες. Λιγότεροι προσαρμογείς.
Διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε από την πρώτη στιγμή. Με θύρα USB 2.0, θύρα USB Type C και θύρα
micro-HDMI, μπορείτε να ξεχάσετε τους προσαρμογείς.

Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion x2
10-n101nv

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Λογισμικό - Παραγωγικότητα

Περιλαμβάνει τα Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile και OneNote

Επεξεργαστής

Intel® Atom™ Z8300 με γραφικά Intel® HD (1,44 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Atom™

Μνήµη

2 GB DDR3L SDRAM (ενσωματωμένη)

Αποθήκευση

32 GB eMMC
Dropbox2

Webcam

Κάμερα web HD HP TrueVision (μπροστινή) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, eCompass, αισθητήρας Hall, αισθητήρας θερμοκρασίας

Επικοινωνία

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη αφής IPS WXGA 25,7 cm (10,1") με οπισθοφωτισμό WLED (1.280 x 800)

Γραφικά

Γραφικά Intel HD

Ήχος

B&O PLAY με 2 ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο τύπου island στο 93% του πλήρους μεγέθους

Θύρες

1 micro HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 2.0 (Τύπου C), 1 USB 3.0
1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων microSD

Χαρακτηριστικά

Ελατηριωτή σύνδεση σταθμού σύνδεσης

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερών λιθίου 2 στοιχείων, 33 WHr

Τροφοδοσία Ισχύος

Προσαρμογέας AC USB Type-C 15 W

Χρώμα προϊόντος

Κόκκινο του ηλιοβασιλέματος

Λογισμικό

Evernote; Skype

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: V0X94EA #AB7
UPC/EAN code: 889894868442

Βάρος

1,13 kg; Συσκευασμένο: 1,55 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet), 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet και βάση); Συσκευασμένο: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα
με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

25 GB δωρεάν online αποθήκευση για έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
1

Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Λευκή θήκη HP
Spectrum 29,46
cm (11,6")
M5Q20AA

Κόκκινο
ασύρματο
ποντίκι HP
X3000
N4G65AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
U4819E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι
διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό,
προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα
και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και
να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των
Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται
από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία
ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

