Datasheet

HP x2 10-p043nb
Vier flexibele standen. Alle functies die je nodig hebt.
Eenvoudige detachable pc met alle essentiële functies en vier gebruiksmodi. Hij geeft je nieuwe mogelijkheden voor
een uitstekende prijs.

Flexibele, detachable pc

Standaard- en presentatiestand
bieden méér dan alleen laptop- en
tabletgebruik. Met een dun, licht
apparaat en het unieke magnetische
scharnier kies je de ideale stand om
te werken, te kijken, te spelen en
onderweg door te gaan.

Lang doorgaan. Snel opladen.

Met een batterijlevensduur tot 10,5
uur1 en opladen tot 50% in 30
minuten kun je langer werken, meer
bekijken en verbonden blijven.2

Fotografeer het moment, niet je
vingers.

Ontworpen om geweldige foto's te
maken: de 5-MP camera aan de
achterkant zit in de hoek, zodat je
vingers buiten beeld blijven.3

HP Lounge - je favoriete artiesten,
altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek
en exclusief materiaal voor klanten
van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.17

De exacte batterijlevensduur op Windows 10/ MM14 is afhankelijk van diverse factoren zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de
voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie. 2 HP Fast Charge laadt de batterij binnen 30
minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een batterijlader met kleinere capaciteit.
Nadat tot 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Beschikbaar op bepaalde HP modellen. 3 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden
vereist. 17 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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Pluspunten
Windows 10
Doe fantastische dingen met de vertrouwde Windows-interface, maar dan
beter.1
_

Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je ook in de zon genieten van je favoriete
content. Niet-reflecterend en matglanzend betekent minder reflectie als je
buiten bent.
_

Intel® HD Graphics
Indrukwekkende graphics helpen bij alles wat je doet. Of je nu een video
bekijkt of op internet surft, Intel® HD Graphics geeft alle beelden op het
scherm soepel en levendig weer.
_
_
_

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Atom™ x5-Z8350 (1,44 GHz, tot 1,92 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Atom™ processor
Geheugen
4 GB LPDDR3-1600 SDRAM (ingebouwd)
Gegevensopslag
128-GB eMMC
Dropbox1
Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 400
Audio
DTS Studio Sound™; Twee luidsprekers
Scherm
10,1-inch (25,7-cm) WXGA IPS eDP WLED-backlit multitouch-ondersteuning, glas van
rand tot rand (1280 x 800)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
2-cels, 32,5-WHr lithium-ion
Ondersteunt snel opladen van de batterij: 50% in 30 minuten
Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 11 uur3
_

Interfacemogelijkheden

Draadloze connectiviteit
Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 micro-HDMI
1 hoofdtelefoon/microfoon combo
1 USB 3.1
1 USB 2.0 Type-C™
1 micro SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met geïntegreerde digitale microfoon; HP Wide Vision 5-MP
camera (achter) met geïntegreerde digitale microfoon

Compatibele accessoires*

Productkleur
Natuurlijk zilver
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix; Inclusief Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile en OneNote
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: 1DL31EA #UUG
UPC/EAN code: 190781485988
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
0,58 kg (tablet); 1,09 kg (tablet en basis)
Afmetingen
26,5 x 17 x 0,92 cm (tablet); 26,5 x 17 x 1,62 cm (tablet en basis)
Garantie
2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl, met geïntegreerde numerieke toetsen
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Kenmerken OR functies
Dockingsysteem met veermechaniek
Beveiligingsbeheer
Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)
Sensoren
Accelerometer; Gyroscoop; eCompass

Garantieservices*

* Niet inbegrepen.
HP 10,1-inch
(25,65-cm)
Spectrum Black
Sleeve
T9J01AA

Ontwerp

HP Z3700
zilverkleurige
draadloze muis
X7Q44AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM945E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet

inbegrepen.2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)3 Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014
benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt
in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
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