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Cel mai subţire detaşabil al nostru diferă de toate celelalte
Designul splendid reprezintă tot ce e mai bun în
ambele lumi, fără limitări. Cel mai subţire dintre
produsele noastre detaşabile se dăruieşte din plin
– este durabil, elegant şi conceput pentru a creşte
productivitatea fie ca PC, fie ca tabletă, fiind un
partener de neînlocuit.

Experienţă premium 2-în-1
Lucrezi cu puterea completă a unui PC pe o tastatură de înaltă performanţă sau călătorești liber, cu
versatilitatea unei tablete Full HD într-un dispozitiv plin de resurse.1
Măiestrie artizanală
Sculptată dintr-o singură bucată de aluminiu, cu suport din oţel inoxidabil, pentru o finisare solidă, fără
sudură, cel mai subţire dintre produsele noastre detaşabile combină uimitor eleganţa cu durabilitatea.
Libertate nelimitată
Lucrezi fără a avea nevoie de priză. Cu durata de viaţă a acumulatorului, de până la 10 ore şi capacitatea
LTE, poţi să uiţi de conectorul de alimentare.2
Beneficii:
● Windows 10 Home este aici. Faci cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că
mai bine.4
● Tastatura detaşabilă de mărime completă, stil insulă, îți permite să lucrezi oriunde, având taste a căror
cursă este de 1,5 mm, pentru confort la tastare şi iluminare din spate, pentru productivitate totală.
● Inovatorul suport din oţel inoxidabil în formă de U se roteşte la 150°, menţinând dispozitivul la unghiul
perfect, pentru toate cerinţele de vizualizare.
● Ecranul tactil FHD cu diagonală de 30,5 cm (12 inchi) cu tehnologie IPS îți oferă un unghi de vizualizare
de 170 de grade la rezoluţia de 1920x1280, pe un afişaj iluminat din spate cu WLED-uri.

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut FHD. 2 Durata de viaţă a acumulatorului la un sistem cu Windows 10 depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate,
caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitează http://www.bapco.com pentru
detalii suplimentare. 4 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau
achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica
cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.microsoft.com.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ M7-6Y75 cu Intel® HD Graphics 515 (1,2 GHz, până la 3,1 GHz, cache de 4 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ M

Memorie

SDRAM DDR3L de 8 GB (instalat)

Stocare

SSD M.2 de 256 GB

Cameră web

Cameră Web Full HD HP TrueVision (în partea din faţă), 5 MP, cu două microfoane digitale integrate; cameră 3D Intel® RealSense™ cu microfon
digital dual (în partea din spate)

Comunicaţii

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Suport Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

WUXGA UWVA BrightView iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală de 30,5 cm (12") (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Sunet

Bang & Olufsen; patru difuzoare

Tastatură

De dimensiune normală, stil insulă, iluminată din fundal; Zonă de atingere cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 port combinat căşti/microfon; 2 USB 3.0 (Tip C)
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion polimer, 3 elemenţi, 42 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Argint natural

Software

Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™1

Accesorii incluse

Stylus

Informaţii suplimentare

număr produs: P3L50EA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894885050

Greutate

0,82 kg (tabletă); 1,19 kg (tabletă şi suport); Împachetat: 3,18 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tabletă); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tabletă şi suport); Împachetat: 47 x 7,6 x 29,4 cm; Dimensiunile variază în funcţie de
configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
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Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 12 luni. (Este necesar accesul la Internet. Primele 12 luni incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

HP Roar Travel
M1F95AA

Mouse wireless
HP Z3200,
argintiu natural
N4G84AA

Husă neagră HP
Spectrum de
33,78 cm
(13,3")
T9J02AA

3 ani - returnare la
depozit
UM931E
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