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Ξεχωριστή σχεδίαση. Αξεπέραστη ισχύς.
Από την κορυφαία απόδοση ως την εντυπωσιακή
σχεδίαση, ο φορητός υπολογιστής HP ENVY είναι
κατασκευασμένος άψογα, σε κάθε του
λεπτομέρεια. Οι επεξεργαστές τελευταίας
τεχνολογίας, η μοναδική διάρκεια μπαταρίας και
η πλούσια εμπειρία ήχου παρέχουν απόλυτη ισχύ
για να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα.

Υπερενισχυμένη απόδοση
Με την αδιαμφισβήτητη ταχύτητα του επεξεργαστή Intel®, τα γραφικά υψηλής ποιότητας και τον
εκπληκτικό αποθηκευτικό χώρο, αυτός ο φορητός υπολογιστής εντυπωσιάζει.
Εκπληκτική διάρκεια μπαταρίας
Από την εργασία μέχρι το σπίτι και παντού ενδιάμεσα, τροφοδοτήστε τη μέρα σας με μια εκπληκτική
μπαταρία που δεν τελειώνει.
Εξαιρετικά πλούσια εμπειρία ήχου
Ο κορυφαίος ήχος της Bang & Olufsen μεταμορφώνει τον υπολογιστή σας σε μουσική σκηνή για ζωντανή
ψυχαγωγία και ήχο που μπορείτε να τον νιώσετε. Σχεδιασμένος για ηχητική τελειότητα.
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Νιώστε σιγουριά για να κάνετε σπουδαία πράγματα με την οικεία, κι
ακόμα καλύτερη, αίσθηση των Windows.2
● Απολαύστε παιχνίδια και ταινίες σε όλο τους το μεγαλείο, με τους ομαλούς ρυθμούς καρέ και την
εξαιρετική καθαρότητα της κάρτας γραφικών NVIDIA GeForce.
● Παρακολουθήστε ταινίες DVD3 ή εγγράψτε τα δικά σας μέσα με την προαιρετική, ενσωματωμένη
μονάδα οπτικού δίσκου.
● Συνεχίστε ακόμα και σε χώρους με χαμηλό φωτισμό ή κατά τη διάρκεια νυχτερινών πτήσεων. Με το
φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, μπορείτε να πληκτρολογείτε άνετα σε ακόμα περισσότερα περιβάλλοντα.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά
αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. 3 Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων.
2

Φύλλο δεδομένων

HP ENVY Notebook
15-ae100nv

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-6500U με γραφικά Intel® HD 520 (2,5 GHz, έως 3,1 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7

Μνήµη

12 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)

Αποθήκευση

1 TB 5.400 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1
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. Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

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

Γραφικά

NVIDIA GeForce GTX 950Μ (αποκλειστική μνήμη DDR3L 4 GB)

Ήχος

Bang & Olufsen με 4 ηχεία και 1 υπογούφερ

Πληκτρολόγιο

Τύπου island πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό και αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 4 USB 3.0 (1 USB Boost HP), 1 RJ-45
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Πρισματική ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 55,5 Wh

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 90 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα από αλουμίνιο σε φυσικό ασημί

Εφαρμογές ΗΡ

HP SimplePass

Λογισμικό

Evernote; Skype

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: P1S54EA #AB7
UPC/EAN code: 889894368997

Βάρος

2,36 kg; Συσκευασμένο: 3,3 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Συσκευασμένο: 55 x 7,6 x 30,5 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.

25 GB δωρεάν online αποθήκευση για έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 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.

Ασύρματο
ποντίκι HP
Z5000
E5C13AA

Τσάντα HP Trend
Topload 39,62
cm (15,6")
L6V62AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM963E
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