גיליון נתונים

HP Pavilion x2
12-b100nj
ארבעה מצבים מגוונים .כולל כל המאפיינים .במחיר משתלם.
כאשר החיים דורשים ממך להתגמש ,אתה זקוק
למחשב במחיר משתלם ,הפורץ את גבול הציפיות.
 Pavilion x2בגודל  30.5ס"מ ) 12אינץ'( באלכסון,
שמתוכנן לעבוד במלוא המרץ לאורך היום ,מעניק
לך ארבעה מצבים מגוונים במחיר של אחד.

מחשב ניתק הניתן להתאמה

פרוץ את גבולות המחשב הנייד והטאבלט בעזרת מצב 'מעמד' ומצב 'אוהל' Pavilion x2 .הכולל ציר מגנטי ייחודי מעניק לך
את הכוח לבחור מצב המתאים במיוחד לצרכיך.

פרטים מרהיבים בכל פיקסל ופיקסל

צג  1IPSבגודל  1,280 x 1,920מספק פרטים חדים וזוויות צפייה מרשימות באיכות  +HDמלאה ,בעוד שיחס גובה-רוחב של
 23:2מאפשר לראות תמונה גדולה יותר במצב 'תצוגה לאורך' ומפחית את הצורך בגלילה.

מקלדת בגודל מלא .כלולה.

 Pavilion x2הרב-תכליתי משלב באופן מושלם בין הניידות של מחשב לוח מתכתי ודק עם הפרודוקטיביות של מקלדת
יציבה בגודל מלא לחוויית הקלדה נוחה בכל עת.

] [1להצגת תמונות  FHD+נדרש תוכן באיכות גבוהה מלאה ) [2] .(FHD+כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  ,900 MHz) Intel® Core™ m3-6Y30עד  ,2.2 GHzמטמון של  2 ,4 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ M

מעבד

זיכרון  LPDDR3-1866 SDRAMבנפח ) 8 GBעל-גבי הלוח(

זיכרון

כרטיס  M.2 SSDשל 256 GB
Dropbox

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

קלות שימוש

תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 515

 (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  WUXGA+ UWVAבגודל  30.48ס"מ )" (12באלכסון עם תאורת  WLEDאחורית ,התומך ב Multi-Touch-עם זכוכית )(1,920 x 1,280

תצוגה

 ;B&O PLAYרמקולים כפולים

קול

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

לוח מקשים

יציאת  ;Micro HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  ,USB 2.0יציאת  USB 3.1מדור ) 1מסוג ™(Type-C
קורא כרטיסי מדיה microSD

יציאות

חיבור עגינה קפיצי

תכונות

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 2 ,תאים33 Wh ,

צבע מוצר

כסוף טבעי ,אלומיניום

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

CyberLink PowerDirector

תוכנה

עט פעיל

אביזרים כלולים

P/N: E8Q13EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889899999530

מידע נוסף

 0.76ק"ג )מחשב לוח(;  1.47ק"ג )מחשב לוח ובסיס(; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 0.84 x 21 x 30ס"מ )מחשב לוח(;  1.9 x 22 x 30ס"מ )מחשב לוח ובסיס(; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

שרוול שחור  ,HP Spectrumבגודל  33.78ס"מ )13.3
אינץ'(
T9J02AA

עכבר אלחוטי  ,HP Z3700לבן
V0L80AA
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