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Crează fără să fii la birou
Ideile măreţe nu apar întotdeauna când ești la
birou. Bucură-te de imagini pe terasă sau când stai
confortabil pe canapea cu ecranul impresionant al
notebook-ului ENVY, cu putere de computer de
birou.

Putere mare. Capacitate mare de stocare
De la viteza remarcabilă a procesorului avansat Intel®, până la spaţiul de stocare masiv, disponibil pe două
unităţi de disc opţionale, toate caracteristicile acestui notebook au fost amplificate.
O experienţă audio bogată, excepţională
Sunetul Bang & Olufsen de ultimă oră transformă PC-ul într-un centru audio unde divertismentul prinde
viaţă, pentru a-ți desfăta simţurile. Conceput pentru adevărata perfecţiune a sunetului pe un PC.
Ecran mai mare. Mai multă libertate.
Creativitatea nu are limite, aşadar, de ce să fii legat de o singură cameră? Folosește cu uşurinţă pe afişajul
Full HD cu diagonala de 43,9 cm (17 inchi), oriunde în casă.1
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Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700HQ cu Intel® HD Graphics 530 (2,6 GHz, până la 3,5 GHz, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7

Chipset

Intel HM170

Memorie

SDRAM DDR3L de 16 GB (2 x 8 GB)

Stocare

1 TB 5400 rpm SATA; SSD M.2 de 256 GB
Dropbox1
Inscriptor DVD SuperMulti

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision HD (în partea din faţă) cu microfon digital dual array integrat

Senzori

Accelerometru

Comunicaţii

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat; Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Cititor de amprente HP SimplePass; slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la
terţi; Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

FHD IPS antireflexie iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală de 43,9 cm (17,3") (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (memorie dedicată DDR3L de 4 GB)

Sunet

Bang & Olufsen cu 4 difuzoare şi 1 subwoofer

Tastatură

De dimensiune normală, stil insulă, iluminată din fundal, cu tastatură numerică; HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 4 USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion cu 6 elemenţi, 62 Wh; Acumulator înlocuibil de către utilizator

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 120 W

Culoarea produsului

Argintiu natural, capac aluminiu; Negru liniar

Aplicaţii HP

HP SimplePass

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: P3K74EA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894572912

Greutate

2,82 kg; Împachetat: 3,95 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; Împachetat: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

25 GB de stocare online gratuită pentru şase luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de
Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).
1

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Sistem de
difuzoare HP 2.1
S7000, alb
K7S76AA

Geantă cu
deschidere
superioară HP
Value – 45,7 cm
(18")
QB683AA

3 ani - returnare
la depozit
UM931E
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