Záznamový list

HP Spectre X2
12-a000nn
Náš najtenší odnímateľný model vyniká medzi ostatnými
Skvelý dizajn umožní vychutnávať si výhody oboch
svetov bez obmedzení. Náš najtenší odnímateľný
model na ničom nešetrí – je trvácny, štýlový a
zvýši vašu produktivitu ako počítač, tablet aj ako
nenahraditeľný pomocník.

Prvotriedny zážitok 2-v-1
Pracujte s využitím plnej sily počítača a výkonnej klávesnice alebo si vychutnávajte slobodný pohyb s
všestranným tabletom Full HD vďaka jednému inteligentnému zariadeniu.1
Majstrovsky spracovaný
Vďaka konštrukcii z jedného kusu hliníka, stojanu z nehrdzavejúcej ocele a pevnej povrchovej úprave je
tento náš najtenší odnímateľný model kombináciou pútavej elegancie a spoľahlivej trvácnosti.
Bezdrôtová voľnosť
Odpútajte sa od zásuvky. Vďaka výdrži batérie až 10 hodín a technológii LTE si môžete vychutnávať
voľnosť bez pripojenia k zásuvke.2
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.4
● Na štandardnej odpojiteľnej klávesnici s klávesmi v štýle island, ktoré majú dráhu 1,5 mm pre pohodlné
písanie a podsvietenie pre dokonalú produktivitu, môžete pracovať kdekoľvek.
● Inovatívny stojan v tvare písmena U sa otáča o 150 stupňov, vďaka čomu sa môžete na obrazovku
pozerať z uhla, ktorý vám najviac vyhovuje.
● Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 30,5 cm (12 palcov) a technológiou IPS vám prináša uhol
viditeľnosti 170 stupňov, rozlíšenie 1920 x 1280 a podsvietenie WLED.

Na prezeranie obrázkov s úplným vysokým rozlíšením (FHD) je potrebný obsah v kvalite FHD. 2 Výdrž batérie so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie,
načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke
http://www.bapco.com. 4 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému 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 stránku http://www.microsoft.com.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ M7-6Y75 s grafikou Intel® HD Graphics 515 (1,2 GHz, max. 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ M

Pamäť

8 GB DDR3L SDRAM (na doske)

Ukladacie zariadenia

Pamäť 256 GB M.2 SSD

Webová kamera

Predná webová kamera HP TrueVision Full HD s rozlíšením 5 Mpx a duálnymi integrovanými digitálnymi mikrofónmi; Zadná kamera Intel®
RealSense™ 3D s duálnym digitálnym mikrofónom

Komunikácia

kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilný s technológiou Miracast)

Jednoduché používanie

Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)

Obrazovka

Displej UWVA BrightView s uhlopriečkou 30,5 cm (12"), podsvietením WLED a rozlíšením WUXGA (1 920 x 1 280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Zvuk

Bang & Olufsen; Štyri reproduktory

Klávesnica

S plnou veľkosťou, s rozložením typu island a podsvietením; Dotyková plôška s podporou viacprstových gest

Porty

1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 2 porty USB 3.0 (Type-C)
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD

Typ batérie

3-článková, 42 Wh lítiovo-iónová polymérová batéria

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Farba produktu

Prírodná strieborná

Softvér

Skype

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™1

Dodávané príslušenstvo

Dotykové pero

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet a základňa); Balené: 3,18 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

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

1

Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 12-mesačná (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 12-mesačná. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)

Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

HP Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
Natural Silver
Wireless Mouse
N4G84AA

HP 13.3
Spectrum Black
Sleeve
T9J02AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM946E
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