Karta produktu

HP Spectre X2
12-a000nw
Nasz najcieńszy komputer z odłączanym ekranem wyróżnia
się na tle innych
Wspaniała konstrukcja pozwala cieszyć się
zaletami obu urządzeń, unikając ich ograniczeń.
Nasz najcieńszy komputer z odłączanym ekranem
nie dopuszcza kompromisów – jest trwały,
stylowy i oferuje moc, dzięki której zwiększy Twoją
wydajność, służąc Ci jako komputer, tablet i
niezastąpiony towarzysz.

Doskonała jakość rozwiązania „2 w 1”
To pojedyncze, pomysłowe urządzenie zapewni Ci dostęp do pełnej mocy komputera wyposażonego w
wydajną klawiaturę lub umożliwi swobodne podróżowanie z wszechstronnym tabletem Full HD.1
Mistrzowsko wykończony
Nasz najcieńszy komputer z odłączanym ekranem został wykonany z pojedynczego fragmentu aluminium
i wyposażony w podpórkę ze stali nierdzewnej, dzięki czemu łączy w sobie wyjątkową elegancję i
niezawodność.
Żadnych ograniczeń
Praca bez dostępu do gniazdka elektrycznego Nawet do 10 godzin pracy akumulatora i łączność LTE –
można zapomnieć o wtyczce.2
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemu Windows
– z wieloma udoskonaleniami.4
● Pełnowymiarowa, odłączana klawiatura z odizolowanymi klawiszami umożliwia pracę w dowolnym
miejscu, z 1,5 mm skokiem klawiszy zapewniającym komfort pisania oraz podświetleniem
pozwalającym na uzyskanie pełnej wydajności.
● Innowacyjna podpórka w kształcie U ze stali nierdzewnej obraca się o 150°, utrzymując urządzenia pod
optymalnym kątem dla wszystkich zadań związanych z wyświetlaniem.
● Ekran dotykowy FHD o przekątnej 30,5 cm (12 cali) z technologią IPS zapewnia kąt widzenia 170 w
rozdzielczości 1920x1280, na wyświetlaczu WLED.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD. 2 W przypadku systemu Windows 10 żywotność akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu
produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, sposobu użytkowania, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek
eksploatacji. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.bapco.com. 4 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows
może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje
mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. http://www.microsoft.com.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ M3-6Y30 z kartą graficzną Intel® HD Graphics 515 (900 MHz, do 2,2 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ M

Pamięć

4 GB pamięci DDR3L SDRAM (wbudowanej)

Archiwizacja danych

128 GB M.2 SSD

Kamera internetowa

Kamera internetowa 5 MP HP TrueVision Full HD (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych; Kamera Intel® RealSense™
3D z układem dwóch mikrofonów cyfrowych (z tyłu)

Komunikacja

802.11a/b/g/n/ac (2x2) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem Miracast)

Łatwa obsługa

Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Ekran WUXGA UWVA BrightView o przekątnej 30,5 cm (12") z podświetleniem WLED (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Graphics 515

Dźwięk

Bang & Olufsen; Dwa głośniki

Klawiatura

Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z odizolowanymi klawiszami; Tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych

Porty

1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 2 porty USB 3.0 (typu C)
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Typ baterii

3-ogniwowy, 42 Wh, polimerowy litowo-jonowy

Zasilanie

Zasilacz 45 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalne srebro

Oprogramowanie

Skype

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™1

Akcesoria w zestawie

Rysik

Informacje dodatkowe

P/N: P0F33EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889899064979

Waga

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet i podstawa); Zapakowane: 3,18 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet i podstawa); Zapakowane: 47 x 7,6 x 29,4 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 12-miesięcznym (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 12-miesięcznym w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

HP Roar Travel
M1F95AA

Mysz
bezprzewodow
a HP Z3200,
srebrna
N4G84AA

Futerał HP
Spectrum 33,78
cm (13,3″),
czarny
T9J02AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM946E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich edycjach lub wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do
wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows
10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub spełnienia innych
warunków w miarę upływu czasu. Patrz www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami
towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do
ich odpowiednich właścicieli.

