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Innostava
Tässä HP:n kannettavassa on täydellinen
yhdistelmä designia, luotettavuutta ja mahtavia
toimintoja. Kun saa hyvään hintaan sekä tyyliä
että tuottavuutta, siitä on syytäkin olla
innoissaan.

Oikeat ominaisuudet oikeaan hintaan
Luotettavaa tallennustilaa ja luotettavaa tehoa lyömättömään hintaan.

Värikkäät vaihtoehdot
Esittele tyyliäsi valitsemalla sormenjäljiltä suojaavista, pintakuvioiduista suojuksista mieleisesi eloisa
värivaihtoehto.
Pitkäkestoinen akku
Mitä pitempään akku kestää, sitä pitempään voit viihtyä ulkona ja tien päällä.

HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.1

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.2
● Näet digitaalisen maailmasi aivan uudella tavalla. Nauti uskomattoman kirkkaista elokuvista ja
valokuvista tällä teräväpiirtonäytöllä.3
● Dynaamiset äänivivahteet tarjoavat täyteläisen äänen ja konsertin kaltaisen elämyksen DTS Sound+:n
ansiosta.4
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.

Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on
aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 3 HD-katseluun
tarvitaan HD-materiaalia. DTS ja symboli yhdessä ovat DTS-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Neliytiminen AMD A8-7410 APU -suoritin (2,2 GHz, jopa 2,5 GHz, 2 Mt:n välimuisti) ja Radeon™ R5 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: A-sarjan neliytiminen AMD-suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (1×8 Gt)

Tallennustuotteet

1 Tt:n SATA SSHD (5 400 kierr./min); Flash-välimuisti: 8 Gt; Flash-välimuistimoduulin tarkoitus on kiihdyttää järjestelmän vasteaikaa. Sitä ei voi
käyttää lisätallennustilana. Se ei ole irrotettava eikä käyttäjän käytettävissä.
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

VGA-verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalimikrofoni

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukitus; Käynnistyssalasana; Tukee muiden toimittajien suojalukkolaitteita

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu BrightView -teräväpiirtonäyttö (1 366 x 768)

Näytönohjain

AMD Radeon R5 M330 -grafiikkasuoritin (2 Gt:n erillinen DDR3-muisti)

Ääni

DTS Studio Sound™ ja kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö erillisillä näppäimillä ja numeronäppäimistöllä; Monikosketusta tukeva kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 USB 2.0 -portti; 1 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku

Virtalaitteet

65 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Jack black -musta; Vinoneliökuviointi

HP:n sovellukset

WildTangentin tarjoama HP Games; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Mukana toimitettavat lisävarusteet

AMD-pelitosite

Lisätiedot

P/N: P7T53EA #UUW
UPC/EAN code: 889894602435

Paino

2,19 kg; Pakattu: 3 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

38,43×25,46×2,43 cm; Pakattu: 50,8 × 30,5 × 7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n Z4000
langaton hiiri,
violetti
E8H26AA

Päältä avattava
HP Trend -laukku
39,6 cm:n (15,6
tuuman) laitteille
L6V62AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U1PS3E
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