Datasheet

HP ENVY Notebook
13-d010nd
Ongelofelijk dun. Benijdenswaardig mooi.
Dun is in. Deze HP ENVY notebook is de dunste die
wij ooit hebben gemaakt. Dit superdunne, uiterst
elegante model is net zo krachtig als een
hoogwaardige pc. Hij is draagbaar. Hij is
beeldschoon. Hij wordt je nieuwe obsessie.

Dun is nu nog dunner
De dunste notebook die wij ooit maakten, slechts 12,9 mm dik, zal met zijn fraaie metalen behuizing en
een schitterend Full-HD of optioneel Quad HD+ scherm zorgen dat u goed voor de dag komt. 1
Passie voor perfectie
Hoge prestaties en een dun profiel gaan samen met 6e generatie Intel® Core™ i-processors2, tot 512 GB
SSD en een groot aantal poorten.
Groot uithoudingsvermogen
Verkijk je niet op het kleine formaat. Deze stijlvolle lichtgewicht notebook bevat een robuuste batterij die
tot 9 uur lang onvermoeibaar blijft werken.3
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.4
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.5
● Je neemt deze dunne, lichte pc heel gemakkelijk mee, binnenshuis en daarbuiten. Hij geeft je een vlotte
uitstraling.
● Met twee luidsprekers en Bang & Olufsen-geluid op je pc wordt entertainment bijna tastbaar en krijg je
perfect geluid op je pc. Creëert perfect geluid op een pc.
● Ontdek de razendsnelle schijf die al je opdrachten betrouwbaar uitvoert. Laad applicaties snel en
efficiënt met de solid-state drives.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van full high-definition beelden. Quad HD+-scherm (3200 x 1800) is optioneel en wordt apart verkocht. Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de
weergave van quad high-definition beelden. 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze
technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau. Intel en Core
zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. Voor solid-state schijven, 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 35 GB schijfruimte is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware. Micro SD-geheugenkaart wordt apart verkocht. 3 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties,
kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer
informatie. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 4 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal
Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U met Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, tot 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Geheugen

4 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

128-GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

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

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (2x2) 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; Trusted Platform module (TPM)

Scherm

33,8-cm (13,3-inch) diagonaal FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Geluid

Bang & Olufsen; Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

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

Type batterij

3-cels, 45-Wh lithium-ion polymeer

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natural silver, aluminum cover

HP apps

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: N9Q76EA #ABH
UPC/EAN code: 889894356246

Gewicht

1.36 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

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

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP 13,3-inch
lederen hoes
F3W21AA

HP Roar witte
draadloze
luidspreker
F6S96AA

HP Z3200
natuurlijk
zilveren
draadloze muis
N4G84AA

3 jaar haal- en brengservice
UM963E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van
toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk
zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten.
Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op
http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere
landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.

