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Innostava
Tässä HP:n kannettavassa on täydellinen
yhdistelmä designia, luotettavuutta ja mahtavia
toimintoja. Kun saa hyvään hintaan sekä tyyliä
että tuottavuutta, siitä on syytäkin olla
innoissaan.

Oikeat ominaisuudet oikeaan hintaan
Luotettavaa tallennustilaa ja luotettavaa tehoa lyömättömään hintaan.

Mitä sormenjälkiä?
Esittele tyyliäsi valitsemalla sormenjäljiltä suojaavista, pintakuvioiduista suojuksista mieleisesi
edistyksellinen malli.
Pitkäkestoinen akku
Mitä pitempään akku kestää, sitä pitempään voit viihtyä ulkona ja tien päällä.

HP Connected Music.
Kuuntele musiikkia useista lähteistä – yhden sovelluksen avulla. Nauti samaan aikaan paikallisessa
kansiossa olevasta musiikista, iTunes-kirjastosta ja suoratoistopalveluista, mukaan lukien TuneIn Radiosta
ja Deezeristä.1
Ominaisuudet:
● Nopea ja helppokäyttöinen Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä2 käynnistyy hetkessä, ja sen avulla voit
hallita helposti tiedostoja ja vaihtaa nopeasti sovelluksesta toiseen.
● Upean HD+ -näytön ansiosta voit nauttia entistä paremmin valokuvista, elokuvista ja peleistä sekä
kokea lumoavan laadukkaat grafiikat.3
● Dynaamiset äänivivahteet tarjoavat täyteläisen äänen ja konsertin kaltaisen elämyksen DTS Sound+:n
ansiosta.4
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.

Toimintojen saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Suoratoistopalvelut saattavat edellyttää maksullista tilausta. Yhteensopivuutta kaikkien musiikkitiedostojen kanssa ei voida taata. Ei sovi yhteen DRM-tiedostojen
kanssa. Edellytyksenä on verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen. 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden
hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 3 HD-katseluun tarvitaan HD-materiaalia. DTS ja
symboli yhdessä ovat DTS-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 8.1 64
Päivittyy Windows 10 Home:ksi1

Prosessori

Kaksiytiminen AMD A8-7050 APU -suoritin (2,2 GHz, jopa 3 GHz, 1 Mt:n välimuisti) ja Radeon™ R5 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: A-sarjan kaksiytiminen AMD-suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (1×8 Gt); Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 5 400 k./min)
Dropbox2
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

Käyttäjään suunnattu VGA-verkkokamera ja sisäinen digitaalimikrofoni

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukitus; Käynnistyssalasana; Tukee muiden toimittajien suojalukkolaitteita

Näyttö

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman) WLED-taustavalaistu BrightView -teräväpiirtonäyttö (1 600 × 900)

Näytönohjain

AMD Radeon R5 -grafiikkasuoritin

Ääni

DTS Studio Sound™ ja kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö erillisillä näppäimillä ja numeronäppäimistöllä; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 USB 2.0 -portti; 1 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Nelikennoinen 41 Wh:n litiumpolymeeriakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Musta; Lineaarinen tekstuurirakenne

HP:n sovellukset

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; WildTangentin tarjoama HP Games; HP SimplePass

Ohjelmisto

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

Huolto- ja tukipalvelut

Avast! SecureLine VPN (1 kuukauden tilaus); McAfee LiveSafe™3

Lisätiedot

P/N: N2K03EA #UUW
UPC/EAN code: 889894147233

Paino

2,82 kg; Pakattu: 3,4 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

41,95×27,9×2,78 cm; Pakattu: 55×34,5×7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

Tiettyjen ominaisuuksien, kuten puhetta tukevan Cortanan, käsinkirjoituksen ja Continuumin, käyttämiseen tarvitaan kehittyneempiä laitteita. Katso www.hp.com/go/windows10upgrade ja
windows.com/windows10upgrade. 2 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa
osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 3 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Edellyttää internet-yhteyttä. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien
päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP-reppu 17,3
tuuman
kannettavalle
F8T76AA

HP:n X3000
langaton hiiri,
punainen
K5D26AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U1PS3E
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