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HP ENVY x2 12-g003nc

Výkon, ktorý zaručuje úspech

Pokiaľ ide o produktivitu, HP ENVY x2 je dôkazom toho, že menej je viac. Tento počítač ponúka vysokovýkonné funkcie v
štíhlom, prenosnom tele a poľahky zvláda všetko, od intenzívneho multitaskingu po úpravu videa. Vďaka až
15-hodinovej1 výdrži batérie, odolnej konštrukcii a rozšíreným možnostiam pripojenia neexistuje nič, čo by tento hybrid
nezvládol.

Batéria, ktorá prekonáva
očakávania
Silný procesor Intel® Core™ poskytuje
neuveriteľný výkon a rýchle prechody
medzi aplikáciami. Okrem toho
získate až 19 hodín2 lokálneho
prehrávania videa na obrazovke s
rozlíšením 1920 x 1280, široké
pozorovacie uhly a neuveriteľné
detaily.

Neuveriteľne tenký. Neuveriteľne
odolný.
Tento počítač je neuveriteľne
elegantný a odolný a je vytvorený pre
tých, ktorí neustále cestujú. S
hrúbkou 7,9 mm3 a hmotnosťou len
0,72 kg4 ho môžete brať kamkoľvek
so sebou, a to aj vďaka ochrannému
sklu Corning® Gorilla® Glass a
hliníkovému krytu.

Zostaňte pripojení. Zostaňte
produktívni.

1 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení
správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti nájdete na stránke https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 Testovanie realizovala spoločnosť HP pri
nepretržitom prehrávaní videa s rozlíšením FHD 1080p (1920 x 1080), jase 150 nitov, systémovom zvuku na úrovni 50 %, zvuku prehrávača na úrovni 100 %, prehrávaní z lokálneho úložného priestoru, pripojených
slúchadlách, vypnutom bezdrôtovom pripojení a automatickom stlmení obrazovky. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od konfigurácie a jej maximálna kapacita sa časom a používaním prirodzene znižuje. 3 Merané
na výšku tabletu. 4 Hmotnosť a rozmery systému sa môžu meniť v dôsledku konfigurácie a odchýlok pri výrobe. 5 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa
aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu
http://www.microsoft.com.
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Špecifikácie

Výkon
Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7Y54 (základná frekvencia 1,2 GHz, až 3,2 GHz s technológiou Intel®
Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)6,7
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie
Pamäť
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (na doske)
Prenosová rýchlosť údajov až 1 866 MT/s.
Ukladacie zariadenia
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Úložisko Dropbox1

Grafika
Integrovaná Intel® HD Graphics 615
Zvuk
Bang & Olufsen s dvomi reproduktormi, funkcia HP Audio Boost
Obrazovka
Displej IPS BrightView s uhlopriečkou 31,2 cm (12,3"), podsvietením WLED, podporou
viacdotykového ovládania, sklom Corning® Gorilla® Glass od okraja po okraj a
rozlíšením WUXGA+ (1920 x 1280)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 45 W
Typ batérie
3-článková lítium-iónová polymérová batéria, 49,33 Wh
Podporuje rýchle nabitie batérie: 90% cca. za 90 minút5
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 17 hodín a 30 minút3
Maximálna výdrž batérie pri prehrávaní videa
Až 19 hodín3

_

Konektivita
Sieťové rozhranie
Modul Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Mobile Broadband
Bezdrôtové pripojenie
Kombinovaný modul Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2
(Kompatibilný s technológiou Miracast)
Porty
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (prenos údajov do 5 Gb/s, napájanie, DP1.3, HP Sleep and
Charge); 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Webová kamera
Infračervená kamera HP s integrovaným duálnym digitálnym mikrofónom; 5 Mpx
kamera HP Wide Vision; 13 Mpx kamera HP (na zadnej strane)

Dizajn
Farba produktu
Prírodný striebristý hliník s brúsenou eloxovanou povrchovou úpravou; Eloxovaný a
pieskovaný kryt, povrchová úprava základne a rámu klávesnice pomocou malých
kamenných zrniek
_

Softvér
Aplikácie HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Pen Control
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

_

Ďalšie informácie
Katalógové číslo
P/N: 4JW20EA #BCM
Kód UPC/EAN: 192545848787
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
0,47 kg (tablet); 0,76 kg (tablet a základňa)
Rozmery
29,3 x 21,02 x 0,79 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis v predajni; Záruku na produkt
môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti
HP.
Dodávané príslušenstvo
Puzdro; Dotykového pero
Klávesnica
Podsvietená klávesnica štandardnej veľkosti s klávesmi v štýle island
Dotyková plôška HP s podporou gest viacerými prstami
Funkcie
Pripojte k mäkkému krytu klávesnice
Senzory
Akcelerometer; Gyroskop; eCompass; GPS; NFC; Senzor okolitého osvetlenia

Odporúčané príslušenstvo*
* Nie je súčasťou dodávky.

Služby v rámci záruky*

3-ročná záruka na
vrátenie
UM933E

1 25 GB online úložisko zdarma na jeden rok od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky.2 Bezplatná demoverzia McAfee
LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)3 Odhadovaná výdrž batérie pri používaní systému Windows 10 vychádza z porovnávacích testov Windows 10/MobileMark® 2014. Výdrž batérie sa líši v závislosti
od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.5

Keď je systém vypnutý (pomocou príkazu Vypnúť), nabije batériu až na 90% v priebehu 90 minút. Odporúča sa používať s adaptérom HP, ktorý bol dodaný s notebookom, nie s nabíjačkou batérie s menšou kapacitou. Po nabití batérie na 90 % sa nabíjanie spomalí na normálnu rýchlosť. V
dôsledku tolerancie systému sa čas nabíjania môže líšiť o +/-10 %. K dispozícii na vybraných modeloch počítačov HP Spectre, HP Envy, HP Omen a HP Pavilion. Úplný zoznam funkcií produktu nájdete na stránke http://store.hp.com.6 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu
niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel
neoznačuje mieru výkonnosti. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.7 Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie
informácie nájdete na stránke http://www.intel.com/technology/turboboost.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa s danými
produktmi a službami dodávajú. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Nie všetky funkcie sú k dispozícii
vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa
aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows a
logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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