Specifikace

HP Spectre X2
12-a000nn
Náš nejtenčí odnímatelný počítač se odlišuje od ostatních
Skvělý design využívá to nejlepší z obou světů,
bez jakýchkoli omezení. Náš nejtenčí odnímatelný
počítač vůbec nic nepostrádá – je odolný, stylový a
má dostatek výkonu, aby produktivně fungoval
jako počítač, tablet a nezaměnitelný společník.

Prémiové provedení 2 v 1
Využívejte plnohodnotný výkon počítače s vysoce výkonnou klávesnicí, nebo svobodně cestujte s tabletem
s displejem Full HD v jednom nápaditém zařízení.1
Mistrné zpracování
Jednolitý design beze švů, který je vytesán z jednoho hliníkového bloku s výklopným stojanem z nerezové
oceli – náš nejtenčí odnímatelný počítač spojuje úžasnou eleganci s prvotřídní odolností.
Nespoutaná svoboda
Pracujte i mimo dosah zásuvky. S životností baterie až 10 hodin a funkcí LTE můžete svobodně pracovat a
nemyslet na napájení.2
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a jenom lépe.4
● Odnímatelná ostrůvková klávesnice standardní velikosti, která nabízí pohodlné psaní se zdvihem kláves
1,5 mm a podsvícené klávesy, vám umožní produktivně pracovat na libovolném místě.
● Inovativní stojan z nerezové oceli ve tvaru U je otočný o 150° a umožňuje prohlížet displej vždy pod
správným úhlem.
● 30,5cm (12") dotyková obrazovka FHD s technologií IPS přináší pozorovací úhly 170° při rozlišení 1 920
x 1 280 na displeji s podsvícením WLED.

FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD). 2 Životnost baterie se systémem Windows 10 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí,
míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.bapco.com. 4 Některé funkce
nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru,
ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro
aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ M7-6Y75 s grafickou kartou Intel® HD 515 (1,2 GHz, až 3,1 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ M

Paměť

Paměť 8 GB DDR3L SDRAM (integrovaná)

Ukládání informací

256 GB M.2 SSD

Web kamera

Čelní webová kamera HP TrueVision Full HD (5 Mpx) s integrovanými duálními digitálními mikrofony; Zadní kamera Intel® RealSense™ 3D s
duálním digitálním mikrofonem

Komunikace

Kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilní se standardem Miracast)

Snadné použití

Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

30,5cm (12") displej WUXGA UWVA BrightView (1 920 x 1 280) s podsvícením WLED

Video

Grafická karta Intel® HD 515

Zvuk

Bang & Olufsen; Čtyři reproduktory

Klávesnice

Ostrůvková, plná velikost, podsvícená; TouchPad s podporou více dotykových gest

Porty

1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 2 porty USB 3.0 (Type-C)
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

3článková lithium-iontová polymerová (42 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Stříbrná Natural silver

Software

Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™1

Dodané příslušenství

Dotekové pero

Další informace

P/N: P3L50EA #ABB
Kód UPC/EAN: 889894885050

Hmotnost

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet a základna); Balení: 3,18 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet a základna); Balení: 47 x 7,6 x 29,4 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.

Bezplatná 12 měsíční zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 12 měsíční bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno
přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

HP Roar Travel
M1F95AA

Bezdrátová myš
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Pouzdro HP
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Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E
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