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En perfekt blandning av överkomligt pris och otroliga
egenskaper
Vill du ha en bärbar dator som kan hålla jämna
steg med dig? Med HP Stream kan du sluta leta.
Du kommer inte behöva slå av på tempot – och
priset är attraktivt. Det är en smidig, vacker, bärbar
dator som har ett lockande pris och är full av
funktioner.

Lagra i molnet
Få 100 GB OneDrive-lagring i 2 år för att enkelt lagra, dela och njuta av dina foton, videor och dokument.1

Upplev Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos Windows – fast bättre.2

Utformad för att ta med vart som helst
Den här eleganta bärbara datorn på 29,5 cm (11 tum) är 18,4 mm tunn och väger bara 1,18 kg och är
fullständigt bärbar, vart du än går.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.3

Erbjudandet om kostnadsfri, molnbaserad OneDrive-lagring är tillgängligt under en begränsad tid. Lagringserbjudandet är tillgängligt i 2 år från inlösningsdatumet. Kontrollera aktiveringskortet inuti förpackningen och
gå till http://onedrive.com/windowsoffer för fullständig information. 2 En del funktioner finns bara i vissa versioner av Windows 10. För att dra full nytta av funktionerna i Windows 10 kanske ditt system måste
uppgraderas och/eller så måste du använda separat inköpt hårdvara, drivrutiner, program eller BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare
krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 3 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Celeron® N3050 med Intel® HD Graphics (1,6 GHz, upp till 2,16 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Celeron®-processor

Minne

2 GB DDR3L SDRAM (på kortet)

Informationslagring

32 GB eMMC
Dropbox; 100 GB OneDrive (2 års prenumeration ingår)1

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Kommunikation

802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; Trusted Platform Module (TPM)

Bildskärm

29,5 cm (11,6") WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad HD-skärm (1 366 x 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Ljud

DTS Studio Sound™; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 microSD-mediekortläsare

Batterityp

2-cells 37,69 Wh litiumjonpolymer

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Koboltblå; Tonad linjär karbondesign

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: T1M07EA #UUW
UPC/EAN code: 889894614544

Vikt

1,18 kg; Förpackat: 1,85 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

30 x 20,57 x 1,84 cm; Förpackat: 43,5 x 26 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Z4000 lila
trådlös mus
E8H26AA

HP 29,46 cm
(11,6 tum)
Spectrum-fodral,
blått
M5Q17AA

3 års hämtningsoch returservice
U1PS3E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller
för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan
behöva uppgradering och/eller separata inköp av hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att alla funktionerna i Windows ska kunna utnyttjas. I
Windows 10 utförs automatiska uppdateringar, vilket alltid är aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan bli tillämpliga med tiden för uppdateringar.
Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke
som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.
ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
Oktober 2015

