Veri sayfası

HP Pavilion x2
12-b001nt
Çok yönlü dört mod. Tam özellikli. Çok uygun fiyatlı.
Hayat esneklik gerektirdiğinde, beklentilerinizin
sınırlarını zorlayan, uygun fiyatlı bir bilgisayara
ihtiyaç duyarsınız. Gün boyunca güç sağlamak için
tasarlanan 30,5 cm (12'') diyagonal Pavilion x2
dört çok yönlü modu tek bir mod fiyatına sunar.

Uyarlanabilir ayrılabilir bilgisayar
Ayak modu ve katlanır modla dizüstü bilgisayarın ve tabletin ötesine geçin. Özgün manyetik menteşeye
sahip olan Pavilion x2 tam ihtiyacınız olan modu seçmeniz için gereken gücü sağlar.
Her pikselde çarpıcı detaylar
1920 x 1280 IPS ekran1 net detaylar ve etkileyici Full HD+ görüntüleme açıları sunarken 3:2 en boy oranı2
dikey görünümde daha az kaydırarak daha fazlasını görüntülemenize olanak sağlar.
Tam boyutlu klavye. Dahildir.
Çok yönlü Pavilion x2 ince, metal bir tabletin taşınabilirliğiyle sert, tam boyutlu bir klavyenin verimliliğini
ihtiyaç duyduğunuz her yerde rahat bir yazma deneyimi sunmak için sorunsuz bir şekilde bir araya getirir.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.3

FHD+ görüntüleri görüntülemek için tam yüksek çözünürlüklü + (+FHD) içerik gereklidir. 2 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans
daha yüksek veya düşük olabilir. 3 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ M3-6Y30 ile Intel® HD Grafik Kartı 515 (900 MHz, 2,2 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ M

Bellek

8 GB LPDDR3 SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamerası

Tümleşik çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Web Kamerası (ön)

İletişim

802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Ekran

30,5 cm (12") diyagonal WUXGA+ IPS WLED arkadan aydınlatmalı çoklu dokunmatik özellikli (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 515

Ses

B&O PLAY; Çift hoparlör

Klavye

Tam boyutlu ada tipi klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

1 mikro HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB 2.0; 1 USB 3.1 (Type-C)
1 microSD medya kart okuyucu

Özellikler

Yaylı yerleştirme bağlantısı

Pil Tipi

2 hücreli, 33 WH Li-ion polimer

Güç

45 W Type-C USB AC adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum kapak

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Evernote

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Eklenen aksesuarlar

Aktif dijital kalem

Ek bilgiler

P/N: V8S73EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899183212

Ağırlık

0,76 kg (tablet); 1,47 kg (tablet ve kasa); Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

30 x 21 x 0,84 cm (tablet); 30 x 22 x 1,9 cm (tablet ve kasa); Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti
Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren 12 ay için 25 GB'lık ücretsiz Dropbox alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com adresindeki Dropbox web sitesini
ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP 13,3 Deri Kılıf
F3W21AA

HP Z3200 Gümüş
Kablosuz Fare
N4G84AA

3 yıllık bayiye
iade
U1PT0E
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