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Не. Спирай. Играта.
Излезте с едни гърди пред конкуренцията с
преносим компютър, който ще бъде тема за
разговор на вашите противници. Оборудван с
мощен хардуер и заплашителен дизайн, ще
бъдете винаги готови да завършите
следващото епично приключение – навсякъде
и по всяко време.

Легендарна производителност
Графичната карта NVIDIA® GTX 950M и Intel Quad core процесор ви предоставят нужните оръжия, за
да се изправите срещу всеки звяр. Без ненужен грайнд.
Създаден да доминира
Този преносим компютър е хладнокръвен. С агресивни зелени акценти, неговият дизайн отговаря на
абсолютно свирепата му производителност.
Едно наистина мощно звуково преживяване
Потопете се в наистина автентично звуково преживяване. Не просто слушайте… позволете на HP със
звук от B&O PLAY да ви развълнува.
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Операционна система

FreeDOS 2.0

Процесор

Intel® Core™ i7-6700HQ с графична карта Intel HD 530 (2,6 GHz, до 3,5 GHz, 6 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: Процесор i7 Intel® Core™

Памет

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Съхраняване

1 TB 5400 rpm SATA
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера

HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен масив цифров микрофон

Комуникация

Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN; Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Слот за заключване Kensington MicroSaver; Парола при включване; Приема заключващи устройства за защита на трети страни

Дисплей

39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD IPS антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x 1080)

Видео

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L заделена)

Звук

B&O PLAY; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка, с вградена цифрова клавиатура; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко
пръста

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

4-клетъчна, 41 WH литиево-йонна батерия; Батерия, която може да се сменя от потребителя

Захранване

90 W захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Блестящо черно; Хибриден зелен десен

Допълнителна информация

№ на продукт: P7Q99EA #AKS
UPC/EAN код: 889894464439

Тегло

2,32 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

38,45 x 26,51 x 2,88 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.
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