Taulukot

HP Pavilion x360
13-u102no
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
Ominaisuudet:
● Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
● Tehokasta suorituskykyä, jotta selviydyt helposti moniajon vaatimuksista. Saat käyttöösi uusia tapoja
olla vaikutuksessa tietokoneesi kanssa ja parannetut 4K-video-ominaisuudet.
● Tämä näyttö tuottaa selkeitä ja eloisia kuvia koko laajan 178 asteen katselukulman alueelle, joten kaikki
näkevät selkeästi.
● Vaikuttava grafiikka aina apunasi. Intel® HD Graphics tuottaa näyttöön elävää kuvaa sujuvasti, kun
katselet videota tai vain surffaat netissä.

Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä. 1 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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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Ohjelmisto - tuottavuus

Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille

Prosessori

Intel® Core™ i5-7200U -suoritin (2,5 GHZ, jopa 3,1 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s

Tallennustuotteet

128 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1

Web-kamera

HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittarit; gyroskooppi; eCompass

Tietoliikenne

Intel 802.11ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver® -lukon paikka; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) monikosketuseleitä tukeva, WLED-taustavalaistu IPS-täysteräväpiirtonäyttö (1 920 × 1 080), jossa
reunasta reunaan ulottuva lasi

Näytönohjain

Intel® HD 620 -näytönohjain

Ääni

B&O PLAY; HP Audio Boost; stereokaiuttimet

Näppäimistö

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

Portit

1 HDMI-portti; 1 kuuloke/mikrofoniyhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.1 -porttia
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Ominaisuudet

Muunnettava

Akun tyyppi

3-kennoinen 41 Wh:n litiumioniakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Modernin kullan värinen kansi, tumman hopean värinen näppäimistörunko; Näppäimistökuvio, jossa vaakasuoria siveltimenvetoja ja digitaalisia
säikeitä

HP:n sovellukset

HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge

Ohjelmisto

CyberLink PowerDirector; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: Z6J26EA #UUW
UPC/EAN code: 190780911402

Paino

1,58 kg; Pakattu: 2,45 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

32,64×22,2×1,98 cm; Pakattu: 48,3×30,5×6,9 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.)
1

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n
musta/sininen
neopreenisuojus,
33,78 cm (13,3
tuumaa)
V5C25AA

HP 2800 Stereo
DF Blue Headset
-kuulokkeet
W1Y20AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja
palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. 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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