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Ουσιαστικός και συναρπαστικός
Αυτός ο φορητός υπολογιστής HP έχει τον τέλειο
συνδυασμό σχεδίασης, αξιοπιστίας και
εξαιρετικών χαρακτηριστικών. Στυλ και
παραγωγικότητα σε προσιτή τιμή – ετοιμαστείτε
να ενθουσιαστείτε.

Τα σωστά χαρακτηριστικά στη σωστή τιμή
Αξιόπιστη αποθήκευση και αξιόπιστη ισχύς για ασυναγώνιστη αξία.

Ποιες δαχτυλιές;
Η πρωτοποριακή σχεδίαση και η ειδική υφή του καλύμματος που προστατεύει από τις δαχτυλιές
προσδίδουν κομψή εμφάνιση.
Εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας
Με τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας έχετε περισσότερο χρόνο εκτός σπιτιού και εν κινήσει.

Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Νιώστε σιγουριά για να κάνετε σπουδαία πράγματα με την οικεία, κι
ακόμα καλύτερη, αίσθηση των Windows.2
● Βελτιώστε τις φωτογραφίες, τις ταινίες και τα παιχνίδια με μια μοναδική οθόνη HD+ και απολαύστε
εικόνα εντυπωσιακής ποιότητας.3
● Οι δυναμικές διαβαθμίσεις προσφέρουν πλούσιο ήχο ποιότητας συναυλίας, με το DTS Sound+.4
● Συνδεθείτε εύκολα σε οθόνες, εκτυπωτές και άλλες συσκευές.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 3 Για την προβολή εικόνων
υψηλής ευκρίνειας απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). 4 Η ονομασία και το σύμβολο DTS είναι σήματα κατατεθέντα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2

Φύλλο δεδομένων

HP Notebook
17-p100nv

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

AMD A6-6310 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R4 (1,8 GHz, έως 2,4 GHz, 2 MB cache)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής AMD A-Series τετραπλού πυρήνα

Μνήµη

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Αποθήκευση

1 TB 5.400 rpm SATA
Dropbox1
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD

Webcam

Κάμερα web VGA (μπροστινή) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο

Επικοινωνία

Ενσωματωμένο 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver, κωδικός εκκίνησης. Δέχεται συσκευές ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών.

Οθόνη

Οθόνη HD+ BrightView 43,9 cm (17,3") με οπισθοφωτισμό WLED (1600 x 900)

Γραφικά

Γραφικά AMD Radeon R4

Ήχος

DTS Studio Sound™ με 2 ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών
κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ-45
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 Wh; Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 45 W

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο; Γραμμική, ανάγλυφη σχεδίαση

Εφαρμογές ΗΡ

HP 3D DriveGuard

Λογισμικό

Evernote; Skype

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: N8J75EA #AB7
UPC/EAN code: 889894601865

Βάρος

2,82 kg; Συσκευασμένο: 3,4 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

41,95 x 27,9 x 2,77 cm; Συσκευασμένο: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους 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.
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διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό,
προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι
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σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel
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