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Ökad batteristyrka. Förhöjd design.
Den bärbara datorn HP ENVY – från överlägsen
prestanda till häpnadsväckande design med
förstklassig kvalitet inbyggt i varje linje och varje
pixel. De senaste processorerna, en otroligt lång
batteritid och en mäktig ljudupplevelse ger dig
den ultimata kraften vart än dagen bär hän.

HP rekommenderar Windows.
Fulladdad prestanda
Med den obestridda kraften hos en blixtsnabb processor och ett massivt lagringsutrymme, har den här
bärbara datorn konstruerats för att imponera.
En exceptionellt mäktig ljudupplevelse
Det allra senaste Bang & Olufsen-ljudet omvandlar din dator till en konsertscen eller inspelningsstudio där
underhållningen får liv, med ljud som du kan känna. Utformad för verklig ljudperfektion i en dator.
Enastående batteritid
På arbetet och hemma, och hela vägen däremellan – med ett batteri som bara vägrar att ta slut.
HP Connected Music.
Lyssna på musik från flera källor – allt från en app. Njut av din lokala musik och iTunes-biblioteket
samtidigt med strömningstjänster, bland annat TuneIn Radio och Deezer.1
Höjdpunkter:
● Med det snabba och följsamma Windows 8.1 kan du starta direkt, växla snabbt mellan program och
hantera filer smidigt.2
● Se den digitala världen på ett helt nytt sätt. Upplev filmer och foton i enastående HD-kvalitet med den
här livfulla pekskärmen.3
● HP CoolSense-tekniken justerar temperaturen på den bärbara datorn baserat på miljö och användning.
Datorn håller sig sval. Du kan fortsätta att ha det bekvämt.
● Med HP 3D DriveGuard skyddas den bärbara datorn från oavsiktliga stötar och skrapmärken. Den här
funktionen känner av rörelser och planerar i förväg, så att inte hela ditt digitala liv utplånas om datorn
råkar få en stöt.

Tillgängliga funktioner kan variera beroende på land. Strömningstjänster kan kräva att du tecknar ett abonnemang. Kan eventuellt inte hantera alla musikfiler. Inte kompatibel med DRM-spår. Internetanslutning krävs,
ingår ej. 2 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner och/eller programvara för att dra full nytta av
funktionerna i Windows. Se http://www.microsoft.com. 3 HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
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HP rekommenderar Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 64

Processor

AMD A10-8700 APU med fyra kärnor och Radeon R6-grafik (1,8 GHz, 2 MB cache)
Processorfamilj: AMD Quad-Core A-Series-processor

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Överföringshastigheten är upp till 1 600 MT/s

Informationslagring

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Sensorer

Accelerometer

Kommunikation

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Kompatibel med säkerhetslås från andra tillverkare

Bildskärm

39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst HD BrightView (1 366 × 768)

Grafik

AMD Radeon R6-grafik

Ljud

Bang & Olufsen med 2 högtalare och en bashögtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord med numeriska tangenter; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 USB 2.0; 3 USB 3.0 (1 HP USB-förstärkning); 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

3-cells, 48 Wh prismatiskt

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Natursilver, aluminumskydd

HP-appar

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Programvara

Adobe® Shockwave® Player; Bang & Olufsen; CyberLink MediaEspresso; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit
PhantomPDF Express för HP; Mahjong; mysms; Netflix; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Service och Support

Avast! SecureLine VPN (en månads prenumeration); McAfee LiveSafe2

Ytterligare information

P/N: M9H44EA #UUW
UPC/EAN code: 889894131003

Vikt

2.18 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Förpackat: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och
användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internetabonnemang krävs men ingår inte.
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.
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