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Aantrekkelijk design
Deze HP notebook is de perfecte combinatie van
design, betrouwbaarheid en kenmerken. Stijl en
productiviteit voor een lage prijs – wie zou daar
niet enthousiast van worden.

Fantastische kenmerken, scherpe prijs
Betrouwbare opslag en kracht voor een zeer scherpe prijs.

Hoezo vingerafdrukken?
Een baanbrekend design en een vingerafdrukbestendige cover geven deze notebook een stijlvolle
uitstraling.
Langere batterijlevensduur
Een batterij met langere levensduur zorgt dat je buiten en onderweg langer kunt werken.

HP Connected Music.
Beluister muziek uit verschillende bronnen via één app. Luister naar je eigen muziek en die uit de
iTunes-bibliotheek met streamingdiensten zoals TuneIn Radio en Deezer.1
Pluspunten:
● Start snel op, schakel direct tussen applicaties en beheer je bestanden gemakkelijker met het snelle,
dynamische Windows 8.1.2
● Ervaar de overrompelende weegavekwaliteit van een schitterend HD+ scherm en geniet nog meer van
foto's, films en games. 3
● DTS Sound+ produceert een rijk geluid met dynamische geluidsnuances voor een echte
concertervaring.4
● Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.

Niet alle functies zijn in alle landen beschikbaar. Voor streamingdiensten is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist,
maar niet inbegrepen. 2 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit
van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. 3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 4 DTS en het symbool samen zijn geregistreerde
handelsmerken van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
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Besturingssysteem

Windows 8.1 64
Upgrades naar Windows 10 Home1

Processor

AMD dual-core A8-7050 APU met Radeon™ R5 Graphics (2,2 GHz, tot 3 GHz, 1 MB cache)
Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor

Geheugen

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Gegevensopslag

1-TB 5400-rpm SATA
Dropbox2
SuperMulti dvd-brander

Webcam

VGA-webcam met ingebouwde digitale microfoon aan de voorzijde

Communicatie

Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten

Scherm

43,9-cm (17,3-inch) diagonaal HD+ BrightView WLED-backlit (1600 x 900)

Video

AMD Radeon R5 Graphics

Geluid

DTS Studio Sound™ met 2 luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl, met geïntegreerde numerieke toetsen; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

4-cels, 41-Watt/u lithium-ion polymeren

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Zwart; Ontwerp met lijnenpatroon

HP apps

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP SimplePass

Software

Adobe® Shockwave® Player; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF Express voor HP; Mahjong; Netflix;
Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Service en support

Avast! SecureLine VPN (abonnement voor 1 maand); McAfee LiveSafe™3

Extra informatie

P/N: M9F49EA #ABH
UPC/EAN code: 889894013477

Gewicht

2,82 kg; In verpakking: 3,4 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

41,95 x 27,9 x 2,78 cm; In verpakking: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Sommige functies, inclusief aanbrengen van inkt en Continuum, vereisen geavanceerdere hardware. Zie www.hp.com/go/windows10upgrade en windows.com/windows10upgrade. 2 25 GB gratis online opslag
gedurende zes 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. 3 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP 17,3-inch
notebookbackpa
ck
F8T76AA

HP X3000 rode
draadloze muis
K5D26AA

3 jaar haal- en
brengservice
U1PS3E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van
toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk
zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere
landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
December 2015

