Спецификация

HP Pavilion x2
12-b000nn
Четири различни режима. Пълнофункционален. Напълно
достъпен.
Когато ежедневието ви изисква гъвкавост, ви
трябва достъпен PC, който надхвърля
очакванията ви. Създаден да ви съдейства в
ежедневието, Pavilion с размер на диагонала
30,5 см (12 инча) x2 ви предлага няколко
режима на работа на цената на един.

Адаптивен хибриден компютър
Повече от ноутбук и таблет благодарение на режимите „стойка“ и „палатка“. Pavilion x2 с магнитни
панти ви позволява да изберете най-подходящия режим за всичко, от което се нуждаете.
Впечатляваща изразителност във всеки пиксел
IPS дисплеят с размери 1920 x 1280 1 осигурява кристално чист образ и впечатляващ ъгъл на
видимост в пълна HD+ резолюция, а форматът 3:22 ви позволява да виждате на екрана повече неща
в портретен изглед без много превъртане.
Клавиатура в пълен размер. Включена.
Гъвкавият Pavilion x2 безпроблемно съчетава портативността на тънък, метален таблет с
продуктивността на солидна клавиатура в пълен размер за още по-удобно въвеждане на текст
винаги когато е необходимо.
Изобразяване:
● Windows 10 е тук. Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още по-добър.4
● Сензорният дисплей FHD е с диагонал 30,5 см (12 инча), IPS технология, която ви осигурява ъгъл
на видимост 170 градуса, резолюция 1920 x 1280 и WLED подсветка.
● Уловете най-сложните детайли във всичките си творчески проекти. Забележителната
чувствителност на натиск ви позволява да скицирате, преливате, пишете и навигирате на вашия
x2 и x360 с плавен контрол и изумителна точност.
● С до 9 часа време за работа на батерията можете да се фокусирате върху това, което правите, без
да се тревожите къде да я презаредите.5

Съдържание с висока разделителна способност + (FHD+) е необходимо за преглед на FHD+ изображения. 2 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации,
предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска. 4 Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows.
Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10
има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com. 5 Животът на
батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и
настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте http://www.bapco.com. 6 Изисква се интернет
услуга, която не е включена. 7 Наличието на публични безжични точки за достъп е ограничено. Спецификациите за 802.11ac WLAN са проектни спецификации и не са окончателни. Ако финалните
спецификации се отличават от проектните, това може да засегне възможността на преносимия компютър да комуникира с други 802.11ac WLAN устройства.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ M3-6Y30 с графична карта Intel HD 515 (900 MHz, до 2,2 GHz, 4 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Core™ M

Памет

4 GB LPDDR3 SDRAM (вградена)

Съхраняване

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Уеб камера

HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен масив цифров микрофон

Комуникация

Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

30,5 см (12 инча) диагонал, WUXGA+ IPS с WLED подсветка и мултитъч (1920 x 1280)

Видео

Intel® HD Graphics 515

Звук

B&O PLAY; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура от "островен тип"; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста

Портове

1 micro HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.1 (тип C)
1 четец за мултимедийни microSD карти

Характеристики

Докинг връзка с пружинно зареждане

Тип на батерията

2-клетъчна 33 WH литиево-йонна полимерна батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Сребрист алуминиев капак

Софтуер

Evernote

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™2

Включени аксесоари

Активна писалка

Допълнителна информация

№ на продукт: V4P81EA #ABB
UPC/EAN код: 889899347751

Тегло

0,76 кг (таблет); 1,47 кг (таблет и основа); Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

30 x 21 x 0,84 см (таблет); 30 x 22 x 1,9 см (таблет и основа); Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.

25 GB свободно пространство в Dropbox за 12 месеца от датата на регистрация. За повече подробности и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта на Dropbox на адрес
www.dropbox.com. Необходима е интернет услуга, която не е включена в офертата. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са
включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)
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Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

33,8 см
(13,3-инчов)
луксозен
кожен калъф
HP
F3W21AA

Сребриста
безжична
мишка HP
Z3200
N4G84AA

Черен
безжичен
високоговорит
ел HP S6500
N5G09AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
U1PS9E
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драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което
винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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