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מרתק ממש
שם המשחק של מחשב  HPנייד זה הוא השגת
השילוב המושלם בין עיצוב ,אמינות ומאפיינים
נהדרים .סגנון ופרודוקטיביות ,תוך התחשבות
במצבך הכלכלי  -הרי לך מוצר מרגש.

המאפיינים הנכונים ,במחיר הנכון

אחסון מהימן ועוצמה אמינה בתמורה למחיר חסר תקדים.

אפשרויות צבעוניות

מגוון צבעים מלאי חיים וכיסוי ארוג ,עמיד בפני טביעות אצבע ,מספקים לך דרך אופנתית להציג לראווה את המוצר
שברשותך.

חיי סוללה ארוכים

חיי סוללה ארוכים יותר פירושם יותר זמן מחוץ לבית ויותר זמן בנסיעות.
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FreeDOS 2.0

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Pentium® 3825Uעם כרטיס גרפי  ,1.9 GHz) Intel® HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד ®Intel® Pentium

מעבד

זיכרון  DDR3L SDRAMבנפח (4 GB x 1) 4 GB

זיכרון

אחסון

SATAשל  GBסל"ד500, 5,400
צורב SuperMulti DVD

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision HD Webcamקדמית( עם מיקרופון דיגיטלי משולב

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי

וידיאו

גרפיקה של Intel HD

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב

תקשורת

צג  BrightViewבחדות גבוהה בגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון ,עם תאורת  WLEDאחורית )(1,366 x 768

תצוגה

™ DTS Studio Soundעם  2רמקולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים41 WH ,

צבע מוצר

כסף לבן; עיצוב פסים ,דוגמת יהלומים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

מידע נוסף

P/N: P5P40EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894441669

ממדים

 38.43 x 25.46 x 2.43ס"מ; ארוז 50.8 x 7.6 x 30.5 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה

 2.19ק"ג; ארוז 3.05 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה
באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.

אחריות

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר אלחוטי  ,HP Z4000סגול
E8H26AA

תיק  HP Trend Topload Caseבגודל  39.62ס"מ )"(15.6
L6V62AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U1PS3E
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