Specifikace

HP Pavilion x360 14-ba005nc
Výkonný přenosný počítač s podporou psaní
Nebojte se pracovat kreativně, připojovat se a sdílet obsah více způsoby než dříve. Pavilion x360, jenž nyní podporuje
psaní perem, je více než notebook – je to jedno zařízení, které zvládne vše potřebné.

Zvládněte více

S vysokým výkonem a rychlostí vše
zvládnete rychle a bez prodlev a v
klidu můžete zpracovávat několik
úloh současně. Na pevný disk s
kapacitou až 1 TB bez problémů
uložíte vše, na čem vám záleží.

Pracujte. Pište. Hrajte. Přirozeně.

S kloubem otočným o 360° rychle
najdete tu správnou polohu pro práci,
psaní, sledování obsahu a hraní.
Snadno proměníte na tablet pro psaní
poznámek a kreslení, se kterým se
pracuje přirozeně jako s běžným
papírem.

Skutečně výkonný zvukový projev

Dva reproduktory HP, technologie HP
Audio Boost a vyladění od expertů z
B&O PLAY vám zajistí bohaté,
autentické zvukové prožitky. Nechte
se obklopit zvukem.

Specifikace

HP Pavilion x360 14-ba005nc

Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel Pentium® Gold 4415U (2,3 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Pentium® Gold
Paměť
Paměť 4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)
Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Dropbox1
Grafická karta
Integrováno Grafická karta Intel® HD 610
Zvuk
B&O PLAY; HP Audio Boost; Dva reproduktory
Monitor
35,6cm (14") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED a
vícedotykovou technologií bezokrajového skleněného panelu
Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.
Typ baterie
3článková lithium-iontová (41 Wh)
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 90 % za 90 minut5
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 10 hodin a 45 minut3
Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 9 hodin a 15 minut3
_

Možnosti připojení

Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (Kompatibilní
se standardem Miracast)
Porty
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (přenosová rychlost až 5 Gb/s); 2 porty USB 3.1 Gen 1
(pouze pro přenos dat); 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Web kamera
HD kamera HP Wide Vision s integrovanou dvojicí digitálních mikrofonů

Kompatibilní doplňky*
* Není součástí balení.

Design

Barva produktu
Minerálně stříbrný kryt, přirozeně stříbrná základna a rám klávesnice; Svisle leštěný
vzor, hliníkový kryt
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: 1VB16EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628283835
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,72 kg
Rozměry
33,48 x 22,69 x 1,99 cm
Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na
produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Klávesnice
Ostrůvková klávesnice plné velikosti s podsvícením
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest
Funkce
Podporuje aktivní stylus kompatibilní s rozhraním Microsoft Ink
Správa zabezpečení
Zásuvka pro zámek Kensington MicroSaver®

Záruční služby*
Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení
UM945E

1 25 GB volného online úložiště po dobu 1 roku 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.)3 Odhadovaná životnost baterie se systémem Windows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark®
2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti

naleznete na stránce www.bapco.com.5 Dobije baterii na kapacitu až 90 % za 90 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučeno pro použití s adaptérem HP dodávaným s notebookem, nedoporučuje se pro nabíječku baterií s menší kapacitou. Jakmile je baterie nabita na
90 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných modelů HP Spectre, HP Envy, HP Omen a HP Pavilion. Úplný seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. 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. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je
registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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