Datasheet

HP Pavilion x2
10-n104nb
Vier flexibele modi. Eén onweerstaanbare prijs.
Wie wil er nog een apparaat dat maar één ding
kan? Het leven vraagt om flexibiliteit en je zoekt
een pc die jou bijhoudt. De veelzijdige Pavilion x2
is afgestemd op jouw lifestyle, met vier
gebruiksmodi voor één prijs.

Lange batterijlevensduur
Laat de kabels thuis en werk de hele dag op de batterij met lange levensduur. Dag stopcontact. Hallo
wereld.
Flexibele detachable pc
Dankzij de magnetische scharnier van de Pavilion x2 kun je voor alles wat je doet precies de juiste modus
kiezen. HP's meest veelzijdige detachable pc biedt behalve notebook- en tabletgebruik ook een standaarden tentmodus.
Meer poorten. Minder adapters.
Alles wat je nodig hebt wordt meegeleverd. Met een USB 2.0, USB type C en micro-HDMI poort hoef je geen
adapters mee te nemen.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.1
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12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Software – productiviteit

Inclusief Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile en OneNote

Processor

Intel® Atom™ Z8300 met Intel® HD Graphics (1,44 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Atom™ processor

Geheugen

2 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

64-GB eMMC
Dropbox2

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Sensoren

Accelerometer; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; eCompass; Hall sensor; Temperatuursensor

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (1x1) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

25,7-cm (10,1-inch) diagonaal IPS WXGA ontspiegeld WLED-backlit touchscreen (1280 x 800)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

B&O PLAY met 2 luidsprekers

Toetsenbord

93% standaard eiland-stijl toetsenbord

Poorten

1 micro-HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0 (Type-C); 1 USB 3.0
1 micro SD-mediakaartlezer

Kenmerken OR functies

Dockingsysteem met veermechaniek

Type batterij

2-cels 33 Watt/u lithium-polymeren

Voeding

15-Watt micro-USB-adapter

Productkleur

Dieprood

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: V2H11EA #UUG
UPC/EAN code: 889894957146

Gewicht

1,13 kg; In verpakking: 1,55 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet en basis); In verpakking: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de
configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
1

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Roar witte
draadloze
miniluidspreker
G1K47AA

HP X3000
zonsondergangro
de draadloze
muis
N4G65AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM945E
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