Veri sayfası

HP Pavilion x2
12-b100nt
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.17

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. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Yazılım - Verimlilik

Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme

Işlemci

Intel® Core™ m3-6Y30 (900 MHz, 2,2 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ M işlemci

Bellek

4 GB LPDDR3-1866 SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamerası

Çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision HD Kamera

İletişim

802.11b/g/n (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 Gen 1 (Type-C™)
1 microSD medya kart okuyucu

Özellikler

Yaylı yerleştirme bağlantısı

Pil Tipi

2 hücreli, 33 Wh Lityum iyon

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum kapak

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

CyberLink PowerDirector

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Eklenen aksesuarlar

Aktif dijital kalem

Ek bilgiler

P/N: W7R45EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780071540

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 boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com 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 33,78 cm
(13,3")
Spectrum Siyah
Kılıf
T9J02AA

HP Z3700
Beyaz Kablosuz
Fare
V0L80AA

HP 33,78 cm
(13,3")
Siyah/Kırmızı
Neopren Kılıf
V5C24AA

3 yıllık bayiye iade
U1PT0E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard
Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm
ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın
alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri
ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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