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Τα Windows 8.1 όπως δεν τα έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα.
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Ο φορητός υπολογιστής HP ENVY πλήρων
λειτουργιών έχει βελτιστοποιηθεί για να σας
προσφέρει την απόλυτη εμπειρία χρήσης των
Windows 8.1 και την ισχύ που χρειάζεστε για να
ανταπεξέρχεστε στις απαιτήσεις κάθε ημέρας.
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H HP συνιστά Windows.
Δείτε καθαρά με την τεχνολογία HD2.
Ζήστε την απόλυτη εμπειρία χρήσης των Windows χάρη στην ευκρινέστατη οθόνη HD, ή προαιρετικά Full
HD2, που έχει βελτιστοποιηθεί για τα Windows 8.1.1
Trackpad HP Control Zone™.
Χειριστείτε τις εφαρμογές εύκολα και γρήγορα, χάρη στο νέο trackpad HP Control Zone™. Αποκτήστε
πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου των Windows 8.11 με τις ειδικές ζώνες αφής στις δύο πλευρές του
trackpad.
BeatsAudio™.
Με το BeatsAudio™, τα δύο ηχεία και το υπογούφερ, ο φορητός υπολογιστής HP ENVY έχει σχεδιαστεί για
να σας προσφέρει τον καλύτερο και πλουσιότερο ήχο υπολογιστή.
HP Connected Music.
Αποκτήστε πρόσβαση σε ποικιλία πηγών μουσικής από μία τοποθεσία με το HP Connected Music.
Ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκπομπές από όλο τον κόσμο με το TuneIn Radio και
ενσωματώστε εύκολα τη μουσική βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες μουσικής σας σε μία, μοναδική
εφαρμογή.3
Χαρακτηριστικά:
● Windows 8.1 ή άλλα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα.
● Παρακολουθήστε ταινίες DVD ή εγγράψτε τα δικά σας μέσα με την ενσωματωμένη μονάδα οπτικού
δίσκου.4
● Με τον πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο 1,5 TB μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα - περισσότερη
μουσική, βίντεο και φωτογραφίες.5
● Κάντε περισσότερα, ταχύτερα και καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Εξοπλισμένος με τις τελευταίες
τεχνολογίες ισχύος και απόδοσης – όπως επεξεργαστής Intel® Core™ 5ης γενιάς – ο φορητός
υπολογιστής HP ENVY ανταποκρίνεται και στις πιο απαιτητικές εργασίες.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. 2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας
(HD). 3 Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Οι υπηρεσίες ροής περιεχομένου μπορεί να απαιτούν συνδρομή επί πληρωμή. Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλα τα αρχεία
μουσικής. Δεν είναι συμβατό με αρχεία που διαθέτουν διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM). Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά
πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές. 4 Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. 5 Για σκληρούς δίσκους, TB = 1 τρις byte. Η
πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως και 30 GB του σκληρού δίσκου δεσμεύονται για χρήση από το λογισμικό επαναφοράς συστήματος. 6 Μόνο σε επιλεγμένα SKU. 7 Απαιτείται υπηρεσία
Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
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H HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-5200U με γραφικά Intel HD 5500 (2,2 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5

Μνήµη

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x8 GB); Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Αποθήκευση

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; Flash cache: 8 GB; Η μονάδα cache flash έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την απόκριση του συστήματος και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης. Δεν είναι αφαιρούμενη ή προσβάσιμη από το χρήστη.
Dropbox
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD

Webcam

Κάμερα web HD HP TrueVision (μπροστινή) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο

Επικοινωνία

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000; Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το
Miracast)

Ευκολία χρήσης

Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP SimplePass, υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver, κωδικός εκκίνησης. Δέχεται
συσκευές ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών.

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Γραφικά

NVIDIA GeForce GTX 850Μ (αποκλειστική μνήμη DDR3 4 GB)

Ήχος

BeatsAudio™ με 2 ηχεία και 1 υπογούφερ

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό και αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Control Zone Trackpad

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost), 1 RJ-45
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερών ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 Wh; Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 90 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα σε φυσικό και μοντέρνο ασημί χρώμα

Εφαρμογές ΗΡ

HP Connected Music, HP Connected Photo, HP ePrint, παιχνίδια HP από την WildTangent, HP SimplePass

Λογισμικό

Adobe® Shockwave® Player, Booking.com, CyberLink MediaEspresso, CyberLink Media Suite, CyberLink PowerBackup, Evernote, Foxit PhantomPDF
Express for HP, Mahjong, Skype, Solitaire, TripAdvisor, 7-Zip

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Avast! SecureLine VPN (συνδρομή για 1 μήνα), McAfee LiveSafe™1

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: N0S58EA #AB7
UPC/EAN code: 889894107596
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Βάρος

2,34 kg; Συσκευασμένο: 3,4 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

38,45 x 26,02 x 2,67 cm; Συσκευασμένο: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό
απαιτείται συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Τσάντα HP 39,6
cm (15,6 ιν.)
G8Y15AA

Ασύρματο
ποντίκι HP
X3300 (γκρι)
H4N93AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM963E
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