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HP Pavilion x2
12-b000no
Fire fleksible moduser. Alle funksjoner. Til en overkommelig
pris.
Når livet krever fleksibilitet, trenger du en rimelig
PC som tøyer grensene for hva du forventer. Du
kan jobbe deg gjennom arbeidsdagen med
Pavilion x2 på 30,5 cm (12" diagonalt), som gir
deg fire allsidige moduser til prisen av én.

En tilpassbar hybrid-PC
Gå ett steg forbi bærbare PC-er og nettbrett med stativ- og telt-modus. Pavilion x2s unike magnetiske
hengsler gir deg muligheten til å velge en modus for akkurat det du trenger.
Imponerende detaljer i hver piksel
IPS-skjermen1 på 1920 x 1280 gir skarpe detaljer og imponerende visningsvinkler i Full-HD+, mens
sideforholdet på 3:22 gjør at du kan se mer informasjon på skjermen i stående visning med mindre rulling.
Tastatur i full størrelse. Inkludert.
Den allsidige Pavilion x2 kombinerer sømløst mobiliteten til et tynt metallnettbrett med produktiviteten til
et solid tastatur i full størrelse, for en komfortabel skriveopplevelsen når du trenger det.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.3

Full-HD-innhold + (FHD+) er nødvendig for å vise FHD+-bilder. 2 Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. 3 12
måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ M3-6Y30 med Intel® HD Graphics 515 (900 MHz, opptil 2,2 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ M-prosessor

Minne

4 GB LPDDR3 SDRAM (inkludert)

Datalagring

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert dobbel digital mikrofon

Kommunikasjon

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Trusted Platform Module (TPM )-støtte

Skjerm

WUXGA IPS WLED-bakbelyst skjerm aktivert for flerberøring på 30,5 cm (12") (diagonalt) (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Lyd

B&O PLAY; To høyttalere

Tastatur

"Island-style"-tastatur i full størrelse; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 mikro-HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 1 USB 3.1 (Type-C)
1 microSD mediekortleser

Egenskaper

Fjærbelastet forankringstilkobling

Batteritype

2-cellers, 33 Wh litiumionpolymer

Strøm

45 W Type-C USB vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Medfølgende tilbehør

Aktiv pekepenn

Tilleggsinformasjon

P/N: T1E49EA #UUW
UPC/EAN code: 889894885135

Vekt

0,76 kg (nettbrett); 1,47 kg (nettbrett og base); Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

30 x 21 x 0,84 cm (nettbrett); 30 x 22 x 1,9 cm (nettbrett og base); Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis Dropbox-lagring i 12 måneder etter datoen for registrering. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet til Dropbox: www.dropbox.com. Internett-tjeneste
kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP
13,3-tommers
læretui
F3W21AA

HP Z3200
trådløs mus i
natursølv
N4G84AA

HP S6500 svart
trådløs
høyttaler
N5G09AA

3 års henting og retur
U1PS3E
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