Datasheet

HP ENVY Notebook
17-k294nb
Werk sneller in Windows 8.1 dan ooit tevoren.
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De krachtige HP ENVY notebook is
geoptimaliseerd voor de beste Windows
8.1-ervaring, zodat u de hele dag productief bent.

1

HP raadt Windows aan.
U ziet alles duidelijker in HD2.
De ultieme Windows-ervaring, dankzij het kristalheldere HD-scherm of het optionele Full-HD2 scherm dat
geoptimaliseerd is voor Windows 8.1.1
HP Control Zone™ trackpad.
Met de nieuwe HP Control Zone™ trackpad kunt u snel en simpel apps openen, sluiten en ertussen
schakelen. De speciale bewegingszones aan beide zijden van de trackpad geven toegang tot functies van
Windows 8.11.
BeatsAudio™.
De HP ENVY notebook met Beats Audio™, twee luidsprekers en een subwoofer produceert het beste,
rijkste geluid in een pc.
HP Connected Music.
HP Connected Music biedt op één plek toegang tot verschillende muziekbronnen. Beluister radiozenders
en uitzendingen uit de hele wereld met TuneIn Radio en integreer uw eigen muziekbibliotheek en
toonaangevende muziekservices in één unieke applicatie.3
Pluspunten:
● Windows 8.1 of andere besturingssystemen zijn beschikbaar.
● Bekijk films op dvd via de ingebouwde optische drive of schrijf je eigen media.4
● Met tot 1,5 TB extra opslagruimte kun je meer bewaren – meer muziek, meer filmpjes en meer foto's.5
● Werk sneller en gemakkelijker dan ooit. De HP ENVY Notebook beschikt over de nieuwste voedings- en
performancetechnologie, zoals een 5e generatie Intel® Core™ processor, en is in staat de zwaarste
taken moeiteloos uit te voeren.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op microsoft.com. 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. Full-HD als optie. 3 Niet alle kenmerken zijn in alle landen beschikbaar. Voor streamingservices is
een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of
als add-on. 4 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal. 5 Voor vaste schijven, TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB schijfruimte is
gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
1

Datasheet

HP ENVY Notebook
17-k294nb

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Core™ i5-5200U met Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Geheugen

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Gegevensopslag

256-GB M.2 SSD
Dropbox
SuperMulti dvd-brander

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Sensoren

Accelerometer

Communicatie

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

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

Scherm

43,9-cm (17,3-inch) diagonaal FHD ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 840M (2 GB DDR3 gereserveerd)

Geluid

BeatsAudio™ met 2 luidsprekers en 1 subwoofer

Toetsenbord

Standaard backlit-toetsenbord met geïntegreerde numerieke toetsen; HP Control Zone trackpad

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3 USB 3.0 (1 HP USB-boost); 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

4-cels, 41-Watt/u lithium-ion polymeren; Door de gebruiker te vervangen batterij

Voeding

65-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natuurlijk zilver, modern zilveren klep

HP apps

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Games van WildTangent; HP SimplePass

Software

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

Service en support

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

Extra informatie

P/N: N8H94EA #UUG
UPC/EAN code: 889894178794
Geproduceerd in China

Gewicht

2,88 kg; In verpakking: 3,66 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

41,95 x 27,9 x 2,98 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

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

1

McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP 17,3-inch
notebookbackpa
ck
F8T76AA

HP X7500
draadloze muis
H6P45AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM946E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. 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. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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