Fişă tehnică

HP Pavilion Gaming
15-ak001nq
Niciodată. Nu opri. Jocul.
Te ridici deasupra adversarilor cu un notebook
care va da duşmanilor motive de îngrijorare.
Echipat cu un hardware puternic şi un design
veninos, vei fi întotdeauna pregătit să termini
următoarea misiune epică, oricând, oriunde.

Performanţă legendară
Placa grafică NVIDIA® GTX 950M şi procesorul Intel Quad core îți oferă armele necesare pentru a înfrunta
orice bestie. Nicio rectificare necesară.
Conceput pentru a domina
Acest notebook este impasibil. Designul cu accente de verde intens se îmbină cu performanţele
nemaiîntâlnite.
Experienţă audio cu adevărat puternică
Cufundă-te într-o experienţă audio cu adevărat autentică. Nu doar asculţi... lași sistemul HP cu sunet B&O
PLAY să te emoţioneze.
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Sistem de operare

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i7-6700HQ cu Intel® HD Graphics 530 (2,6 GHz, până la 3,5 GHz, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7

Chipset

Intel HM170

Memorie

SDRAM DDR3L de 8 GB (1 x 8 GB)

Stocare

1 TB 5400 rpm SATA
Inscriptor DVD SuperMulti

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision HD (în partea din faţă) cu microfon digital dual array integrat

Comunicaţii

Placă de reţea LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrată; Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la terţi

Ecran

FHD IPS antireflexie iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală de 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (memorie dedicată DDR3L de 4 GB)

Sunet

B&O PLAY; două difuzoare

Tastatură

De dimensiune normală, stil insulă, iluminată din fundal, cu tastatură numerică; HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion cu 4 elemenţi, 48 Wh; Acumulator înlocuibil de către utilizator

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 90 W

Culoarea produsului

Negru sclipitor; Model verde hibrid

Informaţii suplimentare

număr produs: T1L02EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894573155

Greutate

2,32 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

38,45 x 26,51 x 2,88 cm; Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.
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