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Fire fleksible tilstande. Én uimodståelig pris.
Hvem har overhovedet tid til en enhed, der kun
kan én ting? Når hverdagen kræver, at du er
fleksibel, har du brug for en pc, der kan leve op til
dette. Med den alsidige Pavilion x2, som er
designet til din livsstil, får du hele fire tilstande til
prisen for én.

Befriende lang batterilevetid
Lad strømforsyningen blive hjemme, og udforsk dagen med den lange batterilevetid. Sig farvel til
stikkontakten. Sig hej til verden udenfor.
Kan tilpasses og skilles ad
Pavilion x2 med magnetisk hængsel giver dig mulighed for at vælge den tilstand, der passer til lige det, du
har brug for. Med HP's mest alsidige pc, som kan skilles ad, får du stander- og telt-tilstande, så du kan
bruge den som meget mere end bare en bærbar eller tablet-pc.
Flere porte. Færre adaptere.
Er udstyret med alt, hvad du har brug for, så snart du åbner pakken. Med USB 2.0 Type C USB og
mikro-HDMI-port behøver du ikke tænke på adaptere.
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og specielt indhold er der ingen grund til at lede efter det – det hele
kommer til dig.1
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Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Software - Produktivitet

Leveres med Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile og OneNote

Processor

Intel® Atom™ Z3736F med Intel HD-grafikkort (1,33 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: Intel® Atom™-processor

Hukommelse

2 GB DDR3L SDRAM (indbygget)

Harddiskplads

64 GB eMMC
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret digital mikrofon

Kommunikation

Kombination af 802.11/b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

IPS WXGA WLED-bagbelyst, refleksfri berøringsskærm (1280 x 800) på 25,7 cm (10,1") (målt diagonalt)

Video

Intel HD-grafik

Lyd

B&O PLAY med 2 højttalere

Tastatur

Tastatur ("island-style") i 93 % størrelse

Porte

1 mikro-HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 USB 2.0 (1 Type-C)
1 mikroSD mediekortlæser

Funktioner

Docking-forbindelse med returfjerder

Batteritype

2-cellers, 33 Wh litium-polymer

Strømforsyning

15 W mikro-USB-adapter

Produktfarve

Snestormhvid

HP-apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: T1G28EA #UUW
UPC/EAN code: 889894885159

Vægt

0,58 kg (tablet-pc); 1,12 kg (tablet-pc og bund); Pakket: 1,55 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tablet); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tablet og bund); Pakket: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP
Spectrum-etui på
11,6" (29,46 cm),
hvidt
M5Q20AA

Trådløs HP
X3000-mus,
solnedgangsrød
N4G65AA

3 års afhentning
og returnering
U4819E
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