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HP Spectre X2
12-a002nn
Naš najtanjši prenosni računalnik z odstranljivim zaslonom je
drugačen od drugih
Izjemno oblikovanje brez vsakih omejitev združuje
najboljše iz obeh svetov. Na našem najtanjšem
prenosnem računalniku z odstranljivim zaslonom
ne boste pogrešali ničesar. Oblikovan je tako, da
kot osebni računalnik, tablica in nenadomestljivi
pomočnik poveča vašo storilnost.

Vrhunska izkušnja »dva v enem«
Ena domiselna naprava omogoča delo s polno močjo osebnega računalnika in zmogljivo tipkovnico ali
svobodno potovanje z vsestranskostjo tabličnega računalnika polne visoke ločljivosti.1
Mojstrska izdelava
Naš najtanjši prenosni računalnik, izdelan iz enega kosa aluminija, z odstranljivim zaslonom in stojalom iz
nerjavečega jekla, ki zagotavlja trden in gladek zaključek, združuje osupljivo eleganco z odpornostjo, na
katero se lahko zanesete.
Svoboda brez omejitev
Delate lahko tudi zunaj delovnega prostora. Zaradi življenjske dobe akumulatorja do 10 ur in zmožnosti
LTE lahko pustite vtič doma.2
Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.4
● Odstranljiva tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in 1,5-mm globino pritiska tipk zagotavlja
udobno tipkanje, osvetlitev ozadja pa izjemno storilnost.
● Inovativno stojalo iz nerjavečega jekla v obliki črke U je mogoče zavrteti za 150 stopinj, zato lahko
nastavite popoln vidni kot za različne načine gledanja.
● Zaslon FHD z upravljanjem na dotik, diagonalo 30,5 cm (12 palcev), osvetlitvijo WLED od zadaj in
tehnologijo IPS zagotavlja 170-stopinjski vidni kot pri ločljivosti 1920 x 1280.

Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD). 2 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka,
konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev za upravljanje porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne
podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.bapco.com. 4 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows,
boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno
omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev, čez čas pa bodo zanje lahko v veljavi tudi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ M3-6Y30 z grafično kartico Intel® HD 515 (900 MHz, do 2,2 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ M

Pomnilnik

4 GB DDR3L SDRAM (vgrajen)

Shranjevanje

256 GB M.2 SSD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision FHD s 5 milijoni slikovnih pik (na sprednji strani) z vgrajenima dvokanalnima digitalnima mikrofonoma; Kamera
Intel® RealSense™ 3D z dvokanalnim digitalnim mikrofonom (na zadnji strani)

Komunikacija

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon WUXGA UWVA BrightView z diagonalo 30,5 cm (12 palcev) z osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1280)

Video

Grafična kartica Intel® HD 515

Zvok

Bang & Olufsen; štirje zvočniki

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 2 priključka USB 3.0 (Type-C)
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

3-celični litij-ionski polimerni akumulator (42 Wh)

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Kovinsko srebrna

Programska oprema

Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™1

Priloženi pripomočki

Pero

Dodatne informacije

Št. dela: T1M92EA #ABB
Koda UPC/EAN: 889894969057

Teža

0,82 kg (tablični računalnik); 1,19 kg (tablični računalnik in podstavek); Pakirano: 3,18 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablični računalnik); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablični računalnik in podstavek); Pakirano: 47 x 7,6 x 29,4 cm; Dimenzije so
odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija
1

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

12-mesečni brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 12 mesečni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
Natural Silver
Wireless Mouse
N4G84AA

HP 13.3
Spectrum Black
Sleeve
T9J02AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E
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