
Specifikace

HP Pavilion 11-n003ec x360 PC

Maximum všestrannosti. Jedna chytrá cena.

Díky kloubu otočnému o 360° tento
úžasně praktický proměnitelný
počítač snadno přeměníte z režimu
notebooku na podstavec nebo
tablet. S optimalizovanou
dotykovou obrazovkou a
technologií BeatsAudio™ budete
mít po ruce vše, co potřebujete k
práci a zábavě.

Společnost HP doporučuje systémWindows.

Kloub otočný o 360°promaximální flexibilitu.
Buďte produktivní s notebookem, otočením na podstavec přepněte na zábavní využití a na
cestách jej přeměňte v tablet. Tento inovativní proměnitelný počítač je dostatečně pružný, aby
uspokojil všechny vaše potřeby.

Klepněte, potáhněte, stáhněte pohybem prstů.
Bez ohledu na způsob používání inovativního proměnitelného počítače – nejnovější
technologie dotykové obrazovky vám přináší maximální využití v režimu notebooku, podstavce
nebo tabletu.

Technologie BeatsAudio™
S technologií BeatsAudio™ a dvěma reproduktory optimalizovanými pro použití v libovolné
poloze je HP Pavilion x360 vybaven nejlépe znějícím a nejbohatším zvukem na počítači vůbec.



Specifikace

HP Pavilion 11-n003ec x360 PC Společnost HP doporučuje systémWindows.

Operační systém Windows 8.1 64

Procesor Procesor Intel® Pentium® N3520 s grafickou kartou Intel HD (2,4 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Pentium®

Paměť Paměť SDRAM 4 GB 1600 MHz DDR3L (1 x 4 GB)

Ukládání informací Disk SATA 500 GB 5 400 ot./min; Mezipaměť Flash: 8 GB; Modul mezipaměti flash slouží ke zrychlení reakcí systému a nelze ho využívat jako další
úložnou kapacitu. Nelze ho vyjmout a není přístupný pro uživatele.

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným dvojitý digitální mikrofon
Snímače: Akcelerometr; Gyroskop; Snímač okolního světla; eKompas

Komunikace Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Snadné použití Slot pro zámek Kensington MicroSaver; Heslo po zapnutí; Možnost použití zámků jiných výrobců

Monitor 29,5cm (11,6") dotykový displej s rozlišením HD (1366 x 768) a podsvícením LED

Video Grafická karta Intel HD

Zvuk Beats Audio™ se 2 reproduktory

Klávesnice 97% ostrůvková, plná velikost; HP Imagepad s podporou vícedotykových gest

Porty 1 port HDMI; 2 porty USB 2.0; 1 port USB 3.0; 1 port RJ-45

Funkce Konvertibilní

Typ baterie 2článková prismatická (29 Wh)

Napájení Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu Stříbrná Natural silver, lesklý červený kryt; Stylový design

Software Beats Audio™ s technologií SRS 3D; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP SimplePass; HP CoolSense; HP ePrint; Windows Live Essentials;
CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam DE; Internet Explorer 11; 7-Zip; Box (25 GB volného úložiště)

Servis a podpora Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.; McAfee LiveSafe™;
Registrace HP pro systémWindows 8; příručka Začínáme se systémemWindows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (nástroj pro vytvoření
oddílu a disku USB/Flash pro obnovení)1

Další informace P/N: G7F57EA #BCM
Kód UPC/EAN: 888182926055

Hmotnost 1,4 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry 30,8 x 21,5 x 2,19 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

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.

1 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.)

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová myš
HP X3300 (bílá)
H4N94AA

Přenosný
reproduktor HP
Mini S4000 (Pearl
White)
H5M96AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM945E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám 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 na tyto produkty nebo služby. 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. Některé funkce systémů Windows 8 a Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální
hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8 a Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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