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Uwolnij się od biurka
Nie musisz siedzieć przy biurku, aby wpaść na
świetny pomysł. Uwolnij się i ciesz się widokiem z
tarasu lub rozłóż się wygodnie na kanapie,
korzystając z tego komputera przenośnego ENVY
o imponującym ekranie i mocy porównywalnej z
komputerami biurkowymi.

Duża moc. Duża pojemność.
Od niewiarygodnej szybkości zaawansowanego procesora Intel®, aż po ogromną pojemność opcjonalnych
dwóch dysków twardych – w tym komputerze przenośnym wszystko zostało podkręcone.
Niezwykle bogaty dźwięk
Najnowocześniejszy system audio Bang & Olufsen przekształca komputer w scenę, na której rozrywka
ożywa i przepełnia się dźwiękiem, który możesz poczuć. Zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym dźwięku
na komputerze.
Większy ekran. Większa swoboda.
Kreatywność nie podlega ograniczeniom, więc po co zmuszać się do przebywania w jednym pokoju? Ekran
Full HD o przekątnej 43,9 cm (17 cali) pozwoli Ci tworzyć z dowolnego miejsca w domu.1
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Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700HQ z kartą graficzną Intel® HD Graphics 530 (2,6 GHz, do 3,5 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7

Zestaw układów

Intel HM170

Pamięć

16 GB pamięci DDR3L SDRAM (2 x 8 GB)

Archiwizacja danych

Dysk SATA 1 TB 5400 obr./min; 256 GB M.2 SSD
Dropbox1
Nagrywarka DVD SuperMulti

Kamera internetowa

Kamera internetowa HP TrueVision HD (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Czujniki

Akcelerometr

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem
Miracast)

Łatwa obsługa

Czytnik linii papilarnych HP SimplePass; Gniazdo blokady Kensington MicroSaver; Hasło do uruchomienia komputera; Obsługa urządzeń
zabezpieczających innych producentów; Moduł Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

Ekran FHD IPS o przekątnej 43,9 cm (17,3") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem WLED (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB dedykowanej pamięci DDR3L)

Dźwięk

Bang & Olufsen z 4 głośnikami i 1 głośnikiem niskotonowym

Klawiatura

Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z odizolowanymi klawiszami i klawiaturą numeryczną; HP Imagepad z obsługą gestów
wielopunktowych

Porty

1 port HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 4 porty USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 port RJ-45
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Typ baterii

6-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 62 Wh; Bateria wymieniana przez użytkownika

Zasilanie

Zasilacz 120 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalnie srebrna obudowa aluminiowa

Aplikacje HP

HP SimplePass

Oprogramowanie

Evernote; Skype

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™2

Informacje dodatkowe

P/N: N8J74EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889894520159

Waga

2,82 kg; Zapakowane: 3,95 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; Zapakowane: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z
Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

System
głośników HP 2.1
White S7000
K7S76AA

Etui HP Value Top
Load Case —
45,7 cm (18”)
QB683AA

Trzyletnia
gwarancja (zwrot
do HP)
UM946E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji
systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są
znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli.

