
HP ENVY x2 11-g001en

Notebook, ze kterého je rázem tablet. Nový notebook HP ENVY x2, to jsou dvě výkonná zařízení v jednom.
Notebook s jasným a živým dotykovým displejem HD1. Pokud chcete mít v brašně co nejmenší zátěž, tablet
můžete snadno odpojit.

Společnost HP doporučuje systémWindows 8.

1 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD); 2 Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky; 3 Přístup k datovému proudu bude k dispozici zdarma po dobu 90 dní od první
registrace. Bezplatné stahování je omezeno na 10 skladeb za 30 dní po dobu 90 dní od první registrace. Není k dispozici ve všech zemích.

Je to notebook? Je to tablet? Ano.
Někdy je potřeba výkon notebooku. Jindy zase volnost používání
tabletu. Průlomový design vám umožňuje snadno střídat použití
notebooku a tabletu. Tablet se při zasouvání magneticky přichycuje
a pevně zajišťuje západkami.
Ultratenké provedení se stylovým hliníkovým povrchem je jako
stvořené pro cestování. Je lehký jako pírko, takže si jej můžete vzít
s sebou kamkoli.

Dvojnásobná zábava
Díky technologii Beats Audio™ a dvěma reproduktorům přináší
notebook HP ENVY x2 nejkvalitnější zvuk, jaký můžete mít.
Webová kamera HD na přední straně je skvělá pro osobní
konverzace2. Kamera s rozlišením 8,0 Mpix na zadní straně
umožňuje pořizovat jasné fotografie a video. Rozlišení 1080p
znamená jediné – kvalitní obraz z každého úhlu.

Zákazníci obdrží univerzální hudební
balíček.
Integrovaný software nabízí spotřebitelům šanci získat zážitky, jaké
si za peníze nekoupí, VIP lístky na koncerty a také možnost stažení
až 30 stop nebo neomezený přístup k vysílání univerzálního
hudebního katalogu – to vše zdarma3.
Webová kamera HD na přední straně je skvělá pro osobní
konverzace2. Kamera s rozlišením 8,0 Mpix na zadní straně

umožňuje pořizovat jasné fotografie a video. Rozlišení 1080p
znamená jediné – kvalitní obraz z každého úhlu.

K produktůmHP získáte vynikající
podporu.
Nástroj HP Support Assistant představuje interaktivní řešení, jak
zajistit optimální fungování počítače. K notebooku rovněž
poskytujeme 90denní podporu k předinstalovanému softwaru,
abychom vám usnadnili začátky jeho používání.



HP ENVY x2 11-g001en Společnost HP doporučuje systémWindows 8.

Operační systém Windows 8 32

Procesor Intel® Atom™ Z2760
1,8 GHz
Mezipaměť L2 1 MB

Paměť Na desce 2GB LPDDR2 SDRAM (1 x 2 GB)

Ukládání informací 64GB disk SSD, Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 24 GB

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision HD 8.0MP s vestavěným digitálnímmikrofonem a zadním zaměřením

Komunikace 802.11a/b/g/n a Bluetooth
Čtečka digitálních paměťových karet

Monitor 29,4cm (11,6") displej HD BrightView s podsvícením LED (1366 x 768)

Video Grafický adaptér Intel HD (až 782 MB)

Zvuk Beats Audio™ se 2 reproduktory a přehráváním zvuku

Klávesnice Ostrůvková, plná velikost, černá, Zařízení HP ImagePad s vypínačem a podporou vícedotykových gest

Porty 1x HDMI; 1 konektor pro výstup pro sluchátka / vstup pro mikrofon; 2x USB 2.0

Napájení 20W napájecí adaptér, 2x 2článková lithioiontová polymerová

Barva produktu Stříbrná barva Natural silver, kovový povrch

Software Symantec Norton Internet Security 2013 (aktualizace po dobu 60 dnů); Beats Audio™ s technologií SRS 3D; HP Connected Music s technologií
společnosti Universal Music Group; HP Connected Photo; HP Connected ePrint; technologie NFC; Windows Live Essentials, Kupte si sadu Microsoft
Office, abyste mohli software sady Office aktivovat v tomto počítači.

Servis a podpora Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu., Registrace HP pro systém
Windows 8; příručka Začínáme se systémemWindows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (nástroj pro vytvoření oddílu a disku USB/Flash pro
obnovení)

Další informace P/N: C0U56EA #ABB
Kód UPC/EAN: 887111749994

Hmotnost Základní hmotnost 1,41 kg; Jen Slate: 0,7 kg, ; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry 30,3 x 20,6 x 1,9 cm, ; Rozměry jsou závislé na konfiguraci

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Záruka Omezená záruka na 2 roky (hardware, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce)
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Kompatibilní doplňky*
* Není součástí balení.

Sada HP pro
bezdrátové připojení
TV
QE389AA

Bezdrátovámyš HP
X6000
H2L62AA

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito
produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za
technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Not all features are available in all editions of Windows 8 . Aby byla funkčnost systémuWindows Vista plně využita, může tento systém
vyžadovat vylepšený nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. http://www.microsoft.com Veškeré ostatní ochranné
známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
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