Folha de Dados

HP Pavilion x2
10-n107np
Quatro modos versáteis. Um preço irresistível.
Quem é que tem tempo para um dispositivo que
faz apenas uma coisa? Quando a sua vida exige
flexibilidade, necessita de um PC à altura.
Concebido para se adaptar ao seu estilo de vida, o
versátil Pavilion x2 oferece-lhe quatro modos pelo
preço de um.

Autonomia da bateria libertadora
Deixe o cabo para trás e enfrente o dia com uma bateria de grande autonomia. Adeus tomada. Olá mundo
exterior.
Um PC destacável versátil
O Pavilion x2, com uma dobradiça magnética, permite-lhe escolher o modo que mais lhe convém. O PC
destacável mais versátil da HP permite-lhe ir além do portátil e do tablet com o suporte e o modo de
tenda.
Mais portas. Menos adaptadores.
Equipado com tudo o que necessita e sem demoras. Com as portas USB 2.0, USB Type C e micro-HDMI,
pode esquecer os adaptadores.
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos para clientes HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.1
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Acesso ilimitado e gratuito ao portfolio da Universal Music, por 12 meses. É necessário o acesso à Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Software - Produtividade

Inclui Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e OneNote

Processador

Intel® Atom™ x5-Z8300 (1,44 GHz, até 1,84 GHz, 2 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Atom™

Memória

SDRAM DDR3L de 2 GB (integrada)

Armazenamento

32 GB eMMC
Dropbox2

Webcam

Câmara Web HP TrueVision HD (frontal) com microfone digital de matriz dupla integrado

Sensores

Acelerómetro; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; eCompass; Sensor de efeito Hall; Sensor de temperatura

Comunicação

Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.0 (compatível com Miracast)

De fácil utilização

Suporte para Trusted Platform Module (TPM)

Ecrã

Ecrã tátil IPS WXGA antirreflexo com retroiluminação WLED de 25,7 cm (10,1 pol.) na diagonal (1280 x 800)

Video

Placa gráfica Intel HD

Som

B&O PLAY com 2 altifalantes

Teclado

Teclado tipo ilha, com 93% do seu tamanho natural

Portas

1 micro HDMI; 1 combo de auscultadores/microfone; 1 USB 2.0 (Tipo C); 1 USB 3.0
Leitor de cartões multimédia microSD

Características

Ligação de ancoragem acionado por mola

Tipo de Bateria

Polímero de lítio, 2 células, 33 Wh

Alimentação

Transformador de 15 W para Type-C USB

Cor do Produto

Vermelho pôr-do-sol

Apps HP

HP Lounge

Software

Evernote; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™2

Informação adicional

P/N: V8R44EA #AB9
UPC/EAN code: 889899247136

Peso

1,13 kg; Embalado: 1,55 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablet); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablet e base); Embalado: 39,2 x 5,05 x 22,3 cm; As dimensões variam de acordo com a
configuração

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos
Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter mais informações:
www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
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Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Altifalante sem
fios HP Roar
Mini branco
G1K47AA

Rato sem fios
HP X3000
Vermelho
brilhante
N4G65AA

Capa HP
Spectrum de
25,65 cm (10,1
pol.) preta
T9J01AA

3 anos, recolha e
devolução
UM945E
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