Veri sayfası

HP Pavilion x2
10-n100nt
Çok yönlü dört mod. Tek bir cazip fiyat.
Yalnızca tek bir görevi yerine getiren bir aygıt için
kim ayırabilir? Hayat esnek olmanızı
gerektirdiğinde, size yetişebilecek bir bilgisayara
ihtiyaç duyarsınız. Yaşam tarzınıza uymak için
tasarlanan çok yönlü Pavilion x2 tek mod fiyatına
dört moda sahip olmanızı sağlar.

Özgürlük veren pil ömrü
Kabloyu unutun ve uzun ömürlü pille günü tamamlayın. Elveda, priz. Merhaba, dış dünya.

Ayarlanabilir ve ayrılabilir
Manyetik menteşeye sahip olan Pavilion x2 tam olarak ihtiyacınız olan modu seçmeniz için gereken gücü
sağlar. HP’nin çok yönlü ayrılabilir bilgisayarı, ayak modu ve katlanır modla dizüstü bilgisayar ve tabletleri
geride bırakmanıza imkan tanır.
Çok bağlantı noktası. Az adaptör.
Kutudan ihtiyaç duyduğunuz her şeyle donatılmış olarak çıkar. USB 2.0, C Tipi USB ve mikro HDMI bağlantı
noktasıyla adaptörleri geride bırakabilirsiniz.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
Müziğe sınırsız erişim ve size özel içerikler sayesinde; artık aramanıza gerek kalmdı.1
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12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Yazılım - Verimlilik

Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ve OneNote içerir

Işlemci

Intel® Atom™ Z8300 ile Intel® HD Grafik Kartı (1,44 GHz, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Atom™ işlemci

Bellek

2 GB DDR3L SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

32 GB eMMC
Dropbox2

Web kamerası

Tümleşik çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Web Kamerası (ön)

Algılayıcılar

Hız ölçer; Jiroskop; Ortam ışığı sensörü; eCompass; Hall sensörü; Sıcaklık sensörü

İletişim

802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

Güvenilir Platform Modülü (TPM)

Ekran

25,7 cm (10,1") diyagonal IPS WXGA yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED dokunmatik ekran (1280 x 800)

Video

Intel HD Graphics

Ses

B&O PLAY, 2 hoparlör

Klavye

%93 boyutlu ada tarzı klavye

Bağlantı Noktaları

1 mikro HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB 2.0 (C Tipi); 1 USB 3.0
1 microSD medya kart okuyucu

Özellikler

Yaylı yerleştirme bağlantısı

Pil Tipi

2 hücreli, 33 Wh Lityum polimer

Güç

15 W Type-C USB AC adaptörü

Ürün rengi

Kar beyazı

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: V0Y22EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894904430

Ağırlık

1,13 kg; Paketli: 1,55 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet ve kasa); Paketli: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik
gösterir

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti
Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP 29,46 cm
(11,6") Spectrum
Beyaz Kılıf
M5Q20AA

HP X3000
Günbatımı
Kırmızısı
Kablosuz Fare
N4G65AA

3 yıllık bayiye
iade
UK190E
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