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Star Wars™ Special Edition
15-an000na
Ne poznate moči temne strani
Popolnoma opremljen in funkcionalen – takšnega
prenosnega računalnika ni v vsej galaksiji. Z
oblikovanjem, ki ga navdihuje Galaktični imperij,
ukaznim procesorjem Intel® Core™ in obsežno
zbirko redke vsebine Vojne zvezd, se ne boste
mogli upreti moči njegove temne strani.

Navdihnjen s temno stranjo
Z zloveščimi grafikami, ki jih navdihuje temna stran, zasejte strah po vsej galaksiji. Galaktični imperij še
naprej živi v bojni zasnovi te posebne izdaje prenosnega računalnika.
Vstopite v imperij
Izgubite se v filmskem svetu Vojne zvezd. Na ta prenosni računalnik so prednaložena redka ozadja,
ohranjevalniki zaslona, konceptne sličice in snemalne knjige izvirne trilogije iz arhivov Vojne zvezd.
Bodite priča njegovi zmogljivosti
Z zaslonom s polno visoko ločljivostjo1, procesorjem Intel® Core™2, rdeče osvetljeno tipkovnico in zvokom
B&O PLAY boste uživali v njegovi zmogljivosti, ki se širi po vsej galaksiji. Pripravite se, da bodo uživali vsi
vaši čuti.

Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.4
● Osvetlite noč z rdeče osvetljenimi tipkami. Z osvetljeno tipkovnico lahko delate tudi v slabo osvetljenih
prostorih.
● Prepustite se pristni zvočni izkušnji z dvema zvočnikoma. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP
z zvokom B&O PLAY povsem prevzame.
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.

1 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo
koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. 3 V nekaterih izdajah
ali različicah operacijskega sistema Windows 10 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 10, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev
strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika
internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U z grafično kartico Intel® HD 520 (2,3 GHz, do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5

Pomnilnik

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

Shranjevanje

1 TB 5400 obr./min SATA
Dropbox1
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Senzorji

Merilnik pospeška

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Reža za ključavnico Kensington® MicroSaver; Geslo za vklop; Podpira naprave drugih proizvajalcev za varnostno zaklepanje

Prikaz

Zaslon FHD z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1920 x 1080)

Video

Grafična kartica Intel® HD 520

Zvok

B&O PLAY; Dva zvočnika

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju in številčnico; Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Vrata

1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 vrata USB 2.0; 2 vrat USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski akumulator (41 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Pepelno srebrna; Umetniško oblikovanje Star Wars

Aplikacije HP

HP 3D DriveGuard

Programska oprema

Evernote; Marvel Comics App; Ukazni center Star Wars™; Galerije fotografij Star Wars™

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: P0S46EA #ABU
Koda UPC/EAN: 889894635693
Izdelano na Kitajskem

Teža

2,09 kg; Pakirano: 3,03 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija

1-letna omejena na dele, delo in servis v servisnem centru
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
1

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Star Wars Special
Edition Wireless
Mouse
P3E54AA

Star Wars Special
Edition Sleeve
P3S09AA

3-letni prevzem
in vračilo
U4819E
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