Datasheet

Star Wars™ Special Edition
15-an000nd
Je kent de kracht van de duistere kant niet
Deze complete, gebruiksklare notebook is uniek in
het universum. Met een op het Galactisch
Keizerrijk geïnspireerd design, een imponerende
Intel® Core™-processor en een grote collectie
zeldzaam Star Wars-materiaal kun je de kracht
van de duistere kant niet weerstaan.

De duistere kant
Zaai angst in de hele melkweg met onheilspellende beelden van de duistere kant. Het Galactisch Keizerrijk
leeft voort in het beproefde design van deze unieke special edition notebook.
Toegang tot het Rijk
Ga helemaal op in het iconische Star Wars-universum. Op deze notebook zijn speciale
bureaubladachtergronden, screensavers, conceptkunst en originele storyboards uit het Star
Wars™-trilogiearchief voorgeladen.
Ontdek de kracht
Met een Full HD-scherm1, Intel® Core™-processor2, rode backlit-toetsen en geluid van B&O PLAY beleef je
de kracht van het hele melkwegstelsel. Al je zintuigen worden geprikkeld.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.3
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme score met de vertrouwde Windows-interface – en
dan beter.4
● Kleur de nacht met rood oplichtende backlit-toetsen. Met het backlit-toetsenbord kun je ook in matig
verlichte ruimtes doorgaan.
● Twee luidsprekers zorgen voor een overrompelend, authentiek geluid. Meer dan luisteren... HP met B&O
PLAY raakt je.
● De 6e generatie Intel® Core™-processors is sneller en stiller, bevat meer functionaliteit en bezorgt je een
ongekend heftige computerervaring.

Voor de weergave van HD-beelden (high definition) is HD-inhoud vereist. 2 Multi-Core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Mogelijk profiteren niet alle klanten of
softwaretoepassingen van het gebruik van deze technologie. De prestaties variëren afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. De nummering door Intel is geen maatstaf voor betere prestaties. 3 12 maanden
gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 3 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows 10. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart
aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 10 volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op
termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U met Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, tot 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Geheugen

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Gegevensopslag

1-TB 5400-rpm SATA
Dropbox1
SuperMulti dvd-brander

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Sensoren

Accelerometer

Communicatie

Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 940M (2 GB DDR3L gereserveerd)

Geluid

B&O PLAY; Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit met numerieke toetsen; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

4-cels, 41-Watt/u lithium-ion; Door de gebruiker te vervangen batterij

Voeding

65-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Zilvergrijs; Star Wars-beeldmateriaal

HP apps

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Marvel Comics app; Star Wars™-commandocentrum; Star Wars™-fotogalerijen

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: P4A01EA #ABH
UPC/EAN code: 889894515452
Geproduceerd in China

Gewicht

2,09 kg; In verpakking: 3.86 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; In verpakking: 56,9 x 32,8 x 8,8 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Roar witte
draadloze
luidspreker
F6S96AA

Star Wars™
Special Edition
draadloze muis
P3E54AA

Star Wars™
Special Edition
hoes
P3S09AA

3 jaar haal- en brengservice
U4819E
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