Specifikace

HP Pavilion x360
11-u000nc
Vaše 360° revoluce v zábavě
Je čas přehodnotit způsob, jakým používáte
notebook, a vyzkoušet něco úplně nového.
Pohodlně přecházejte mezi čtyřmi režimy
prohlížení a užívejte si zábavu, která vám bude
blíže než kdy dříve.

Notebook nikdy nebude stejný
S kloubem otočným o 360° můžete snadno přecházet z pracovního režimu v poloze notebooku do režimu
sledování obrazovky v poloze podstavce, herního režimu v poloze stojanu nebo cestovního režimu v poloze
tabletu.
Vezměte ho kamkoli
Vybavený menším otočným kloubem – toto je náš vůbec nejtenčí a nejlehčí notebook Pavilion x360. A s
vynikající životností baterie vás bude bavit, kdykoli a kdekoli.
Skutečně výkonný zvukový projev
Těšte se na bohaté, autentické zvukové prožitky, které přináší technologie HP Audio Boost a vymazlený
zvuk, který ladili experti z B&O PLAY. Nechte se obklopit zvukem.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Pentium® N3710 (1,6 GHz, max. 2,56 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Pentium®

Paměť

Paměť 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s

Ukládání informací

Jednotka SSHD 500 GB 5 400 ot./min SATA; Mezipaměť Flash: 8 GB; Modul mezipaměti flash slouží ke zrychlení reakcí systému a nelze ho využívat
jako další úložnou kapacitu. Nelze ho vyjmout a není přístupný pro uživatele.
Dropbox1

Web kamera

Kamera HP Wide Vision HD se dvěma digitálními mikrofony

Snímače

Akcelerometry; Gyroskop; eKompas

Komunikace

Kombinovaná karta 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilní se standardem Miracast)

Snadné použití

Slot pro zámek Kensington MicroSaver®; Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

29,5cm (11,6") displej IPS UWVA s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením WLED a vícedotykovou technologií bezokrajového skleněného panelu

Video

Grafická karta Intel HD

Zvuk

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dva reproduktory

Klávesnice

Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu; HP Imagepad s podporou vícedotykových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Charakteristiky

Konvertibilní

Typ baterie

3článková lithium-iontová (41 Wh)

Plánovaná životnost baterie

Odhadovaná výdrž baterie až 10 hodin3

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Moderní zlatý kryt, popelavě stříbrný rám klávesnice; Vodorovný kartáčovaný design, klávesnice se vzorem digitálních vláken

Aplikace HP

HP CoolSense; HP 3D DriveGuard

Software

CyberLink PowerDirector

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: F1W41EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899965801

Hmotnost

1,33 kg; Balení: 2,15 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

30,6 x 20,8 x 1,93 cm; Balení: 44,9 x 30,5 x 6,9 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.) 3 Odhadovaná životnost baterie se systémem Windows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech,
včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
1

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Pouzdro HP
Spectrum,
červené, 29,46
cm (15,6")
M5Q13AA

Pouzdro HP
29,46 cm
(11,6")
Neoprene,
černé/červené
V5C20AA

Stříbrná
bezdrátová myš
HP Z5000
W2Q00AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E
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