Podatkovni list

HP Pavilion Notebook
17-g011nm
Izrazne barve. Osupljiva zmogljivost.
Barvit računalnik HP Pavilion, zasnovan po vaši
meri, postaja vse boljši. Naš najbolje prodajani
prenosni računalnik je zdaj zmogljivejši, tako da
lahko gledate več, igrate več in shranjujete več ter
počnete vse to v elegantnem slogu.

Svetlejši slog
Z barvito notranjostjo in zunanjostjo in novo stopnjevalno zasnovo okoli tipkovnice boste naredili vtis,
kamor koli boste šli.
Izboljšana zmogljivost
Zmogljivost obdelave podatkov smo povečali z najnovejšo tehnologijo, tako da lahko izkusite resnično
osupljive hitrosti in delovanje.
Shranite več
Do 2 TB prostora za shranjevanje in povečan pomnilnik omogočata hitro preklapljanje med več aplikacijami
ter enostavno shranjevanje vedno večje knjižnice zabavnih vsebin.
Posebnosti:
● Glejte filme na DVD-jih3 ali ustvarite svoj medij z dodatnim integriranim optičnim pogonom.
● Brez težav vzpostavljajte povezave z zasloni, tiskalniki, napravami in drugim.
● Pojdite po opravkih, potujte in opravljajte delo dlje, pri tem pa ne skrbite glede ponovnega polnjenja.4
● HP skupaj z B&O Play zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ki vas tako globoko ponese v glasbo
in zabavo, da ju lahko občutite. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP z B&O Play prevzame.

Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami. 4 Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih
aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za več podrobnosti pojdite na spletno mesto
http://www.bapco.com.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i7-5500U z grafično kartico Intel® HD 5500 (2,4 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7

Pomnilnik

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Hitrosti prenosa podatkov do vključno 1600 MT/s

Shranjevanje

1 TB 5400 obr./min SATA
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Senzorji

Merilnik pospeška

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Reža za ključavnico Kensington® MicroSaver; Geslo za vklop; Podpira naprave drugih proizvajalcev za varnostno zaklepanje

Prikaz

Zaslon FHD IPS z diagonalo 43,9 cm (17,3 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 940M (2 GB namenskega pomnilnika DDR3L)

Zvok

B&O PLAY z 2 zvočnikoma

Tipkovnica

Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico; Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 vrata USB 2.0; 2 vrat USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski polimerni akumulator (41 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje

Napajalnik AC 65 W

Barva izdelka

Kovinsko srebrna; Oblika vodoravnih zglajenih črt

Dodatne informacije

Št. dela: N6C24EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894098078

Teža

2.79 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

41,88 x 28,68 x 2,71 cm; Pakirano: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Z4000 Red
Wireless Mouse
E8H24AA

Nahrbtnik HP za
prenosnike 17,3
F8T76AA

3-letni prevzem
in vračilo
U4819E
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