Taulukot

HP Pavilion x2
12-b100no
Neljä monikäyttöistä tilaa. Täydet ominaisuudet. Silti
edullisesti.
Kun tarvitset joustavuutta, sinulla on oltava
käytössäsi edullinen odotuksesi ylittävä tietokone.
30,5 cm:n (12 tuuman) Pavilion x2 tarjoaa
työskentelymukavuutta koko päivän ja neljä tilaa
yhden hinnalla.

Mukautettava hybriditietokone
Pysty- ja telttatilansa ansiosta laite on enemmän kuin vain kannettava tai tabletti. Pavilion x2:n
magneettisaranan ansiosta voit valita aina tarpeidesi mukaisen käyttötilan.
Näyttävät yksityiskohdat jokaisessa kuvapisteessä
1 920 x 1 280 -IPS-näyttö 1 tarjoaa terävät yksityiskohdat ja vaikuttavat katselukulmat tarkkuudella Full
HD+. 3:2 kuvasuhteen 2 avulla näet näytön pystynäkymässä enemmän.
Toimitukseen sisältyy täysikokoinen näppäimistö.
Monipuolinen Pavilion x2 yhdistää saumattomasti ohuen, metallisen tabletin ja täysikokoisen
näppäimistön tuottavuuden ja miellyttävän kirjoituskokemuksen aina tarvittaessa.
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

FHD+-kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD+). 2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai
huonompi. 17 Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Ohjelmisto - tuottavuus

Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille

Prosessori

Intel® Core™ m3-6Y30 -suoritin (900 MHz, 2,2–4 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ M -suoritin

Muisti

4 Gt:n LPDDR3-1866 SDRAM -muisti (emolevyllä)

Tallennustuotteet

128 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1

Web-kamera

HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Tietoliikenne

Intel 802.11ac (1×1) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

Lävistäjältään 30,5 cm:n (12 tuuman) monikosketuseleitä tukeva, WUXGA+ IPS -näyttö (1 920 × 1 280)

Näytönohjain

Intel® HD 515 -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

Mikro-HDMI; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; USB 2.0 -liitäntä; USB 3.1 -liitäntä (1. sukupolvi, Type-C™)
1 microSD-muistikortinlukija

Ominaisuudet

Jousikäyttöinen telakointiyhteys

Akun tyyppi

2-kennoinen 33 Wh:n litiumioniakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

CyberLink PowerDirector; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Aktiivinen elektroninen kynä

Lisätiedot

P/N: F4B29EA #UUW
UPC/EAN code: 190780300879

Paino

0,76 kg (tabletti); 1,47 kg (tabletti ja jalusta); Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

30×21×0,84 cm (tabletti); 30×22×1,9 cm (tabletti ja jalusta); 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.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n 33,78 cm:n
(13,3 tuuman)
Spectrumsuojus, musta
T9J02AA

Langaton HP
Z3700 -hiiri,
valkoinen
V0L80AA

HP:n
musta/punainen
neopreenisuojus,
33,78 cm (13,3
tuumaa)
V5C24AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
U4819E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja
palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää
lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden,
ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina
käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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