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Перфектна комбинация от достъпно и невероятно
Търсите преносим компютър, който може да
работи с вашето темпо? Не търсете повече,
представяме ви HP Stream. Той няма да ви
забави – или да изпразни портфейла ви. Това е
свеж и красив преносим компютър, който е с
ниска цена, но с много функции.

Съхранявайте го в облака
Вземете 100 ГБ съхранение с OneDrive за 2 години за лесно съхранение, споделяне и наслаждаване
на вашите снимки, видеоклипове и документи.1
Насладете се на Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още по-добър.2

1 Предложението за безплатното съхранение в облака с OneDrive се предлага за определен период от време. Предложението за съхранение е валидно за 2 години от датата на поискването му. Проверете
картата за активиране в пакета и посетете http://onedrive.com/windowsoffer за пълната оферта. 2 Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от
надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране,
което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Celeron® N3050 с графична карта Intel® HD (1,6 GHz, до 2,16 GHz, 2 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Celeron®

Памет

2 GB DDR3L SDRAM (вградена)

Съхраняване

32 GB eMMC
Dropbox; 100 GB OneDrive (включен 2-годишен абонамент)1

Уеб камера

HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен масив цифров микрофон

Комуникация

802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0

Дисплей

33,8 см (13,3 инча) диагонал, HD екран с WLED подсветка (1366 x 768)

Видео

Intel HD Graphics

Звук

DTS Studio Sound™; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура от "островен тип"; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 четец за мултимедийни microSD карти

Тип на батерията

3-клетъчна, 37 Wh литиево-йонна призматична батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Кобалтово синьо; Карбонов дизайн Gradient

Софтуер

Evernote; Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™2

Допълнителна информация

№ на продукт: P5N77EA #AKS
UPC/EAN код: 889894464385
Произведено в Китай

Тегло

1,55 кг; Опакован: 1,83 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

33,32 x 22,9 x 1,95 см; Опакован: 47 x 29,4 x 7,6 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.

25 GB безплатно онлайн съхранение за шест месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за
онлайн актуализации след това.)
1

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Пурпурна
безжична
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3-годишна
гаранция с
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склад
U1PS9E
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