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Nem ismeri a sötét oldal hatalmát
Az eszközökkel és funkciókkal felfegyverzett
noteszgépnek nem akad riválisa a galaxisban. A
Galaktikus Birodalom ihlette kialakításnak, a
kimagasló teljesítményű Intel® Core™
processzornak, valamint a gazdag és ritka Star
Wars-tartalomnak köszönhetően nem fog tudni
ellenállni a sötét oldal csábításának.

A sötét oldal érintése
Tartsa rettegésben a galaxist a sötét oldal baljóslatú grafikáival. A Galaktikus Birodalom tovább él az
egyedi, különleges kiadású noteszgép hadviselt kialakításában.
Lépjen be a Birodalomba
Merüljön el a Star Wars legendás világában. A noteszgépen előre telepített ritka háttérképek,
képernyővédők, koncepciórajzok és a Star Wars™ archívumából válogatott eredeti képes forgatókönyvek
találhatók.
Legyen Önnel a gép ereje
A Full HD kijelzőnek1, az Intel® Core™ processzornak2, a vörös háttérvilágítású billentyűzetnek és a B&O
PLAY hangzásnak köszönhetően biztosan kedvét leli a galaxisközi teljesítményben. Adja át minden érzékét
a különleges élménynek.

Szolgáltatások:
● A Windows 10 Home megérkezett. Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most
még könnyebben4.
● Vigyen fényt az éjszakába a vörösen világító, hátsó megvilágítású billentyűzettel. A megvilágított
billentyűzettel a homályos szobában sem kell félbehagynia a munkát.
● A dupla hangszórók valósághű hangélményt biztosítanak. Nem elég hallgatni... a HP és a B&O PLAY
hangzásvilága mozgásra inspirál.
●
Gyorsabb, csendesebb és több szolgáltatással rendelkezik: az Intel® Core™ processzorok 6. generációja
egyedülálló felhasználói élményt biztosít.

A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. 2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent
előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi. 3Nem minden szolgáltatás
érhető el a Windows 10 összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows 10 funkcióinak teljes körű kihasználásához frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat, szoftvereket
vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre.
További információ: http://www.microsoft.com.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Processzor

Intel® Core™ i5-6200U Intel® HD Graphics 520 grafikus vezérlővel (2,3 GHz, akár 2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: Intel® Core™ i5 processzor

Memória

6 GB DDR3L SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)

Adattárolás

1 TB-os, 5400 f/p SATA
Dropbox1
SuperMulti DVD-író

Webkamera

HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), beépített kétcsatornás digitális mikrofonnal

Érzékelők

Gyorsulásmérő

Adatátvitel

Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

Kensington MicroSaver zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Elfogad külső felektől származó biztonságizár-eszközöket

Képernyő

39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú, FHD csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

NVIDIA GeForce 940M (2 GB dedikált DDR3L)

Hang

B&O PLAY; Dupla hangszóró

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú, hátsó megvilágítású, számbillentyűzettel; HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa

4 cellás, 41 Wh-s lítiumion; Felhasználó által cserélhető akkumulátor

Áramellátás

65 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Hamvas ezüst; Star Wars témájú kialakítás

HP alkalmazások

HP 3D DriveGuard

Szoftver

Evernote; Marvel Comics alkalmazás; Star Wars™ parancsnoki központ; Star Wars™ fényképgalériák

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: P0S47EA #ABU
UPC/EAN-kód: 889894635709
Készült Kínában

Súly

2,09 kg; Csomagolva: 3,03 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, valamint a nem helyszíni szervizelés
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 6 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.
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