Taulukot

HP Pavilion x360
15-bk004no
360 asteen viihdevallankumous
On aika miettiä uudelleen, miten käytät
kannettavaasi ja kokeilla jotakin täysin uutta. Voit
siirtyä saumattomasti neljän eri tilan välillä, mikä
tarjoaa sinulle viihdekokemuksen, joka saa
katseesi liimautumaan näyttöön.

Kannettava ei ole enää entisensä
360 astetta taittuvan saranan ansiosta voit helposti vaihdella kannettavassa tilassa työskentelyn,
pystytilassa katselun, A-asennossa tapahtuvan pelaamisen ja helposti mukana kulkevan tablettitilan
välillä.
Ota mukaan kaikkialle
Tämä on kaikkien aikojen ohuin ja kevyin Pavilion x360 -kannettavamme, jossa on aiempaa pienempi
sarana. Lisäksi pitkän akunkeston ansiosta kannettavasi on valmiina viihdyttämään missä ja milloin
tahansa.
Todella vaikuttava kuuntelukokemus
HP Audio Boost ja yhdessä B&O PLAYn asiantuntijoiden kanssa mukautettu äänentoisto tuottavat
täyteläisen ja luonnolliselta kuulostavan äänen. Anna äänen liikuttaa sinua.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.17
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Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä.

Taulukot

HP Pavilion x360
15-bk004no

Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i3 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (1×8 Gt); Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (500 Gt, 5 400 k./min)
Dropbox1

Web-kamera

HP TrueVision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittarit; gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000; Intel 802.11ac (1×1) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver® -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) monikosketuseleitä tukeva, WLED-taustavalaistu HD SVA -teräväpiirtonäyttö (1366 × 768), jossa reunasta
reunaan ulottuva lasi

Näytönohjain

Intel® HD 520 -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö erillisillä näppäimillä ja numeronäppäimistöllä; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 USB 3.0 -porttia; (1 HP USB Boost -portti); 1 USB 2.0 -portti; 1 RJ-45 -liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Muunnettava

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 48 Wh:n prismaattinen akku

Erinomainen akun kesto

Arvioitu akun kesto enintään 9 tuntia 21 minuuttia3

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Kirkkaanpunainen kansi, tummanhopeanharmaa näppäimistörunko; Näppäimistökuvio, jossa vaakasuoria siveltimenvetoja ja digitaalisia säikeitä

HP:n sovellukset

HP CoolSense; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

CyberLink PowerDirector; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: W9V08EA #UUW
UPC/EAN code: 190780054536

Paino

2,3 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

38,2×25×2,39 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä
Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan
tilaus.) 3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten,
ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
1

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n Z4000
langaton hiiri,
violetti
E8H26AA

HP:n
harmaa/violetti
neopreenisuoju
s, 39,62 cm
(15,6 tuumaa)
V5C32AA

HP:n
harmaa/vihreä
neopreenisuoju
s, 39,62 cm
(15,6 tuumaa)
V5C33AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E
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hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja
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