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11-r000no
Täydellinen yhdistelmä edullisuutta ja uskomatonta
suorituskykyä
Etsitkö kannettavaa, joka pysyy vauhdissa
mukana? Ratkaisu on tässä: HP Stream. Se ei
hidasta sinua – eikä tyhjennä lompakkoasi,. Se on
säkenöivän kaunis kannettava, jonka hinta on
kevyt, mutta ominaisuudet raskasta sarjaa.

Tallenna se pilveen
Saat 100 Gt:n OneDrive-tallennustilan kahden vuoden ajaksi, jotta voit tallentaa, jakaa ja nauttia
valokuvista, videoista ja asiakirjoista.1
Koe Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.2

Matkaan sopiva muotoilu
Vain 18,4 mm:n ohuena ja 1,18 kg:n painoisena tämä tyylikäs 29,5 cm:n (11 tuuman) kannettava
tietokone on täydellinen, missä tahansa oletkin.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.3

Tarjous maksuttomasta OneDrive-pilvitallennustilasta on voimassa rajoitetun ajan. Tarjottu tallennustila on käytettävissä kahden vuoden ajan lunastuspäivästä. Katso tarkat tarjoustiedot pakkauksen sisällä olevasta
aktivointikortista ja osoitteesta http://onedrive.com/windowsoffer. 2 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 10 -versioissa tai -julkaisuissa. Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen
ostettavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai BIOS-päivityksiä, jotta Windows 10 -ominaisuuksia voidaan hyödyntää täysin. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä.
Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 3 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton
pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Celeron® N3050 -suoritin (1,6–2,16 GHz, 2 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel® HD -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Celeron® -suoritin

Muisti

2 Gt:n DDR3L SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

32 Gt:n eMMC
Dropbox; 100 Gt:n OneDrive-tallennustila (2 vuoden käyttöoikeus)1

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Tietoliikenne

802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth™ 4.0 -yhdistelmä

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukon paikka; Käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; Luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 29,5 cm:n (11,6 tuuman) WLED-taustavalaistu, heijastamaton teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)

Näytönohjain

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

DTS Studio Sound™; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; USB 2.0 -portti; USB 3.0 -portti
1 microSD-muistikortinlukija

Akun tyyppi

Kaksikennoinen 37,69 Wh:n litiumpolymeeriakku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Purppuranvioletti; Hiilenharmaa pinta

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: N7K39EA #UUW
UPC/EAN code: 889894601827

Paino

1,18 kg; Pakattu: 1,85 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

30×20,57×1,84 cm; Pakattu: 43,5 × 26 × 7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, vuoden nouto- ja palautuspalvelu
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n Z4000
langaton hiiri,
violetti
E8H26AA

HP:n 29,46 cm:n
(11,6 tuuman)
Spectrumsuojus, sininen
M5Q17AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U1PS3E
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ovat omistajiensa omaisuutta.
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