Specifikace

HP Pavilion x2
12-b104nc
Čtyři univerzální režimy. Bohatě vybavený. Skutečně cenově
dostupný.
Když potřebujete patřičnou flexibilitu, můžete se
spolehnout na cenově dostupný počítač, který
posouvá hranice na nečekanou úroveň. 30,5 cm
(12'') počítač Pavilion x2 byl navržen jako doplněk
vašeho životního stylu a nabízí čtyři všestranné
režimy použití za jednu cenu.

Adaptabilní a odnímatelný počítač
Vydejte se za hranice běžného notebooku a tabletu s praktickým režimem podstavce a stojanu. Počítač
Pavilion x2 s jedinečným magnetickým kloubem umožňuje vybrat si přesně takový režim, který
potřebujete.
Úžasný detail v každičkém pixelu
Displej IPS s rozlišením Full HD+ (1920 x 1280)1 zobrazuje křišťálově čisté detaily a nabízí působivé
pozorovací úhly, zatímco poměr stran 3 : 22 umožňuje prohlížet více obsahu na výšku s méně častým
posouváním.
Standardní klávesnice. Součástí dodávky.
Všestranný počítač Pavilion x2 přináší design spojující tenký, kovový tablet s produktivitou klávesnice
standardní velikosti pro pohodlné psaní za všech okolností.
Funkce:
● Systém Windows 10 je zde. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows – a ještě
lépe.
● HP Imagepad přináší snadnou a intuitivní navigaci na obrazovce. S podporou gest prováděných až
čtyřmi prsty můžete mnohem interaktivněji pracovat se vším obsahem.
● Grafická karta Intel® poskytuje špičkový výkon pro zábavu, hry a další činnosti.
● Všem vašim nárokům spolehlivě vyhoví bleskurychlá disková jednotka. S rychlými a efektivními
diskovými jednotkami SSD se budou vaše aplikace načítat opravdu rychle.

K zobrazení obrazu FHD+ je třeba obsah ve vysokém rozlišení. 2 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se
může lišit. 1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou
existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Specifikace

HP Pavilion x2
12-b104nc

Operační systém

Windows 10 Home 64

Software – produktivita

1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365

Procesor

Procesor Intel® Core™ m3-6Y30 (900 MHz, max. 2,2 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ M

Paměť

Paměť 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrovaná)

Ukládání informací

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamera

Kamera HP Wide Vision HD se dvěma digitálními mikrofony

Komunikace

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

Snadné použití

Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Monitor

30,5cm (12") displej WUXGA+ (1 920 x 1 280) IPS s vícedotykovou technologií a podsvícením WLED

Video

Grafická karta Intel® HD 515

Zvuk

B&O PLAY; Dva reproduktory

Klávesnice

Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu; HP Imagepad s podporou více dotykových gest

Porty

1 port micro HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Gen 1 (Type-C™)
1 čtečka mediálních karet microSD

Charakteristiky

Připojení k doku s pružinou

Typ baterie

2článková lithium-iontová (33 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Přirozeně stříbrná, hliníkový horní kryt

Software

CyberLink PowerDirector

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodané příslušenství

Aktivní dotykové pero

Další informace

P/N: Z5B18EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780897188

Hmotnost

0,76 kg (tablet); 1,47 kg (tablet a základna); Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

30 x 21 x 0,84 cm (tablet); 30 x 22 x 1,9 cm (tablet a základna); 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.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Pouzdro HP
Spectrum, černé,
33,78 cm (13,3")
T9J02AA

Bílá bezdrátová
myš HP Z3700
V0L80AA

Pouzdro HP
33,78 cm (13,3")
Neoprene,
černé/červené
V5C24AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení
UM945E
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