Taulukot

HP Pavilion x2
10-n126nf
Neljä monikäyttöistä tilaa. Yhteen vastustamattomaan
hintaan.
Kenellä on aikaa käyttää laitetta, joka pystyy vain
yhteen asiaan? Kun elämä vaatii joustavuutta,
tarvitset tietokoneen, joka pysyy vauhdissa.
Monipuolinen Pavilion x2 tarjoaa neljä eri tilaa
yhden hinnalla ja sopii siksi juuri sinun
elämäntyyliisi.

Vapauttava akun kesto
Jätä johdot jälkeesi ja ota päivän haasteet vastaan käyttämällä pitkäkestoista akkua. Hyvästit pistorasialle!
Täältä tullaan, ulkomaailma.
Mukautettava tietokone irrotettavalla näytöllä
Pavilion x2:n magneettisaranan ansiosta voit valita aina tilanteeseen sopivan käyttötilan. Pysty- ja
telttatilansa ansiosta tämä HP:n monipuolisin irrotettavalla näytöllä varustettu tietokone on enemmän
kuin vain kannettava tai taulutietokone.
Entistä enemmän portteja. Entistä vähemmän sovittimia.
Kaikki tarvittava on ulottuvillasi heti käyttöön otettaessa. Tietokoneessa on USB 2.0 -portti, C-tyypin
USB-portti ja Micro HDMI -portti, joten voit unohtaa sovittimien käytön.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.1
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Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Ohjelmisto - tuottavuus

Tuotepakkauksessa mukana Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ja OneNote

Prosessori

Intel® Atom™ Z8300 -suoritin (1,44 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Atom™ -suoritin

Muisti

2 Gt:n DDR3L SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

64 Gt:n eMMC
Dropbox2

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

kiihtyvyysanturi; gyroskooppi; ympäristön valon tunnistin; eCompass; Hall-tunnistin; lämpötila-anturi

Tietoliikenne

802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 25,7 cm:n (10,1 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu, IPS WXGA -kosketusnäyttö (1280 × 800)

Näytönohjain

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY, kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Näppäimistö erotetuin näppäimin, 93 % täysikokoisesta

Portit

Mikro-HDMI; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; USB 2.0 -liitäntä (Type-C); USB 3.0 -liitäntä
1 microSD-muistikortinlukija

Ominaisuudet

Jousikäyttöinen telakointiyhteys

Akun tyyppi

Kaksikennoinen litiumpolymeeriakku (33 Wh)

Virtalaitteet

15 watin Type-C USB -verkkosovitin

Tuotteen väri

Lumenvalkoinen

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Suojus

Lisätiedot

P/N: P1R29EA #ABF
UPC/EAN code: 889894950901

Paino

1,13 kg; Pakattu: 1,55 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

26,4×17,3×0,96 cm (tabletti); 26,4×17,3×1,98 cm (tabletti ja jalusta); Pakattu: 39,2×5,05×22,3 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, vuoden nouto- ja palautuspalvelu
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; katso lisätietoja tuotetta koskevasta Tarvikkeet ja lisälaitteet -osiosta
hp.fi-sivustossa.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n 29,46 cm:n
(11,6 tuuman)
Spectrumsuojus, valkoinen
M5Q20AA

HP:n
auringonlaskunp
unainen langaton
X3000-hiiri
N4G65AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat
saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki
toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 ja Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista,
ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8 ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
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