Спецификация

HP ENVY Notebook
13-d000nn
Невъзможно тънък. Завидно проектиран.
Тънкото е на мода. Този преносим компютър
HP ENVY е най-тънкият, който някога сме
създавали. Този впечатляващо тънък корпус с
елегантен дизайн притежава мощността на
високоефективен настолен компютър.
Преносим. Красив. Вашата нова страст.

Тънкото вече е още по-тънко
С дебелина само 12,9 мм най-тънкият преносим компютър, който някога сме създавали, ще ви
впечатли със своя изтънчен корпус, изцяло от метал, и зашеметяващ Full HD или Quad HD+ (по избор)
дисплей. 1
Разработен за отлични резултати
Благодарение на 6-тото поколение процесори Intel® Core™ i 2, до 512 GB SSD и пълния набор от
портове, ефективността и изключително тънкият дизайн вървят рамо до рамо.

Quad HD дисплей се предлага по избор. Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. (2) Multi-Core е технология,
разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Изисква се 64-битова
компютърна система. Производителността варира в зависимост от конфигурациите на хардуера и софтуера. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока производителност. Intel и Core са търговски марки
на Intel Corporation в САЩ и други страни.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ i7-6500U с графична карта Intel® HD 520 (2,5 GHz, до 3,1 GHz, 4 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор i7 Intel® Core™

Памет

8 GB DDR3L SDRAM (вградена)

Съхраняване

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Уеб камера

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

Комуникация

Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Четец за пръстови отпечатъци HP SimplePass; Слот за заключване Kensington MicroSaver; Парола при включване; Приема заключващи
устройства за защита на трети страни; Модул за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

33,8 см (13,3 инча) диагонал, FHD IPS антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x 1080)

Видео

Intel® HD Graphics 520

Звук

Bang & Olufsen; Двойни високоговорители

Клавиатура

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

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

3-клетъчна 45 WH литиево-йонна полимерна батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Сребрист алуминиев капак

Приложения на НР

HP SimplePass

Софтуер

Evernote; Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™2

Допълнителна информация

№ на продукт: P3L17EA #ABB
UPC/EAN код: 889894640741

Тегло

1.36 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

32,65 x 22,6 x 1,29 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

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.

25 GB безплатно онлайн съхранение за шест месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за
онлайн актуализации след това.)
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Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

33,8 см
(13,3-инчов)
луксозен кожен
калъф HP
F3W21AA

Бял безжичен
високоговорите
л HP Roar
F6S96AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
UM931E
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съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или
пропуски в съдържанието на настоящото. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от
надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows.
Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. През определен период от време може да има IPS такси или допълнителни изисквания
за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ.
Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и
други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им
притежатели.

