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Imposibil de subţire. Proiectare de invidiat.
Subţire la propriu. Acest notebook HP ENVY este
cel mai subţire de până acum. Acest corp foarte
atractiv, proiectat elegant, înglobează puterea
unui PC de înaltă performanţă. Este portabil. Este
frumos. Va fi noua ta obsesie.

Din subţire în mai subţire
La doar 12,9 mm, cel mai subţire notebook pe care l-am produs vreodată va intriga în mod sigur, cu un
corp complet metalic, prelucrat artistic şi un uimitor afişaj Full HD sau Quad HD+ opţional. 1
Proiectat pentru excelenţă
Cu procesoare Intel® Core™ i din a 6-a generaţie2, cu un SSD de până la 512 GB şi o gamă completă de
porturi, performanţa şi delicateţea supremă se potrivesc perfect.

Afişajul Quad HD este opţional. Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 2 Procesoarele Multi-Core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse
software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Este necesar un sistem de calcul pe 64 biţi. Performanţele vor varia în funcţie de configuraţiile hardware şi
software. Numerotarea Intel nu este un indicator al performanţelor superioare. Intel şi Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U cu Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, până la 2,8 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5

Memorie

SDRAM DDR3L de 8 GB (instalat)

Stocare

SSD M.2 de 256 GB
Dropbox1

Cameră web

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

Comunicaţii

Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) 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 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Sunet

Bang & Olufsen; două difuzoare

Tastatură

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

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion polimer, 3 elemenţi, 45 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Argintiu natural, capac aluminiu

Aplicaţii HP

HP SimplePass

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: P3L52EA #ABB
Cod UPC/EAN: 889894640758

Greutate

1.36 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

32,65 x 22,6 x 1,29 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).
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Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Husă de piele HP
13,3
F3W21AA

Difuzor wireless
HP Roar, alb
F6S96AA

3 ani - returnare
la depozit
UM931E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru
produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat
ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Nu toate
caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita
upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind
activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows şi
sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de
Hewlett-Packard Company sub licenţă. Intel şi Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. ENERGY STAR este marcă înregistrată ce aparţine
Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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