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Вълнуваща същност
Този преносим компютър на HP съчетава
отличен дизайн, надеждност и страхотни
функции. Стил и производителност на
изключително добра цена – това вече ще ви
развълнува.

Правилните функции на правилната цена
Надеждно съхранение и мощ, на която можете да разчитате – на ненадмината цена.

Богат избор от цветове
Богатата гама ярки цветове и покритието срещу отпечатъци от пръсти ви предоставят стил, с който
да се похвалите.
Дълъг живот на батерията
По-издръжливата батерия означава повече време навън и в движение.

Изобразяване:
● Вижте своя дигитален свят по един изцяло нов начин. Насладете се на филмите и снимките си с
невероятна яснота с този ярък дисплей с висока резолюция.3
● Динамичните аудио нюанси предоставят богат звук за изживяване като на концерт с DTS Sound+.4
● Свързвайте се с лекота с екрани, принтери, устройства и други.

Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 4 DTS и Symbol са регистрирани търговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
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Операционна система

FreeDOS 2.0

Процесор

Intel® Celeron® N3050 с графична карта Intel® HD (1,6 GHz, до 2,16 GHz, 2 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Celeron®

Памет

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Съхраняване

500 GB 5400 rpm SATA
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера

VGA уеб камера (предно разположена) с вграден цифров микрофон

Комуникация

Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0

Леснота на употреба

Слот за заключване Kensington MicroSaver; Парола при включване; Приема заключващи устройства за защита на трети страни

Дисплей

39,6 см (15,6 инча) диагонал, HD BrightView с WLED подсветка (1366 x 768)

Видео

Intel HD Graphics

Звук

DTS Studio Sound™ с два високоговорителя

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура от „островен тип“ с вградена цифрова клавиатура; TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

4-клетъчна, 41 WH литиево-йонна батерия

Захранване

45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Наситено черно; Диамантен десен

Допълнителна информация

№ на продукт: K3D75EA #AKS
UPC/EAN код: 889894548863

Тегло

2,19 кг; Опакован: 3.05 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

38,43 x 25,46 x 2,43 см; Опакован: 50,8 x 7,6 x 30,5 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

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.

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Пурпурна
безжична
мишка HP Z4000
E8H26AA

Чанта HP Trend
Topload за
лаптоп до 39,62
см (15,6 инча)
L6V62AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U1PS9E
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