Dataark

HP ENVY Notebook
17-n102no
Bryd skrivebordets konventioner
Store tanker tænkes ikke altid ved et skrivebord.
Med denne bærbare ENVY-pc's imponerende
skærmareal og en drivkraft, som var det en
stationær computer, kan du endelig gøre dig fri og
blot nyde udsigten fra din veranda eller læne dig
tilbage i sofaen.

Enorm drivkraft. Enorm lagerplads.
Alt på denne bærbare computer har fået en tuning, lige fra den avancerede Intel®-processor, som løfter
hastigheden op på et højere niveau, til det enorme lager med mulighed for to harddiske.
En usædvanlig fyldig lyd
Din computer forvandles til et lydstudie ved hjælp af førsteklasses Bang & Olufsen-lyd – således får
underholdningen helt nyt liv, som kan mærkes på kroppen. Dette design giver pc'en perfekt lyd.
Mere skærm. Mere frihed.
Kreativitet kan alligevel ikke tæmmes, så hvorfor binde dig selv til ét enkelt rum? Med denne skærm på
43,9 cm (17") med fuld HD-opløsning kan du kreere fra alle steder i hjemmet.1
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og specielt indhold er der ingen grund til at lede efter det – det hele
kommer til dig.2

1

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning. 2 Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år – gratis. Kræver internetadgang.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6700HQ med Intel® HD-grafikkort 530 (2,6 GHz, op til 3,5 GHz, 6 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7-processor

Chipsæt

Intel HM170

Hukommelse

12 GB 1333-MHz DDR3L-SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)

Harddiskplads

1 TB 5400 o/min. SATA; 256 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti dvd-brænder

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret dual array-digital mikrofon

Sensorer

Accelerationsmåler

Kommunikation

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

HP SimplePass-fingeraftrykslæser; Holder til Kensington MicroSaver-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med sikkerhedslås fra
tredjepart; Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

FHD IPS WLED-bagbelyst, refleksfri skærm (1920 x 1080) på 43,9 cm (17,3") (målt diagonalt)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L dedikeret)

Lyd

Bang & Olufsen med 4 højtalere og 1 subwoofer

Tastatur

Fuld størrelse, bagbelyst med numerisk tastatur ("island-style"); HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 4 USB 3.0 (1 HP USB-boost); 1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

6-cellers, 62-Wh Li-ion; Udskifteligt batteri

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 120 W

Produktfarve

Sølvfarvet aluminiumscover; Lineært kul

HP-apps

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: P1R71EA #UUW
UPC/EAN code: 889894538635

Vægt

2,82 kg; Pakket: 3,95 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; Pakket: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
1

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP 2.1
S7000højttalersystem,
hvidt
K7S76AA

HP Value taske
med topåbning 45,7 cm (18")
QB683AA

3 års afhentning
og returnering
UM963E
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