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A kedvező ár és a magas teljesítmény tökéletes ötvözete
Olyan noteszgépet keres, amely képes Önnel
lépést tartani? A HP Stream a tökéletes választás.
Lépést tart a munkájával, és pénztárcáját is kíméli.
A légies és látványos hordozható noteszgép
kedvező árú, mégis rengeteg szolgáltatással
rendelkezik.

Felhőalapú tárolás
100 GB-os OneDrive tárhelyet szerezhet be 2 évre a fényképek, videók és dokumentumok egyszerű
tárolásához, megosztásához és megtekintéséhez1.
A Windows 10 előnyei
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még könnyebben2.

1A OneDrive ingyenes felhőalapú tárhelyre vonatkozó ajánlat korlátozott ideig érhető el. Az ajánlat a beváltás dátumától számított 2 évig érhető el. Az aktiváláshoz szükséges kártyát a csomagban találja, az ajánlat teljes
részleteit pedig a http://onedrive.com/windowsoffer webhelyen tekintheti át. 2Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű
kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van.
Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Processzor

Intel® Celeron® N3050 Intel® HD Graphics grafikus vezérlővel (1,6 GHz, akár 2,16 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: Intel® Celeron® processzor

Memória

2 GB DDR3L SDRAM (beépített)

Adattárolás

32 GB eMMC
Dropbox; 100 GB-os OneDrive (2 éves előfizetéssel)1

Webkamera

HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), beépített kétcsatornás digitális mikrofonnal

Adatátvitel

Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0

Képernyő

33,8 cm-es (13,3 hüvelykes) képátlójú, HD WLED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768)

Megjelenítőeszköz

Intel HD grafikus rsz.

Hang

DTS Studio Sound™; Dupla hangszóró

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet; HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 microSD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa

3 cellás, 37 Wh-s lítiumion, prizmatikus

Áramellátás

45 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Ibolyalila; Átmenetes, vonalazott szénszálas kialakítás

Szoftver

Evernote; Skype

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: P5Q36EA #AKC
UPC/EAN-kód: 889894431394
Gyártási hely: Kína

Súly

1,55 kg; Csomagolva: 1,83 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

33,32 x 22,9 x 1,95 cm; Csomagolva: 47 x 29,4 x 7,6 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 6 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP Z4000 lila,
vezeték nélküli
egér
E8H26AA

HP 35,6 cm-es
(14 hüvelykes)
kék Spectrum
tartó
M5Q16AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U1PS3E
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