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Popolna mešanica cenovne ugodnosti in izjemnosti
Iščete prenosni računalnik, ki vam bo lahko sledil?
HP Stream je prava izbira. Ne bo vas zaviral niti
obremenil vašega proračuna. Ta svež in lep
prenosni računalnik, ki ga lahko vzamete s seboj
kamor koli greste, je cenovno ugoden, pa vendar
vključuje vse funkcije.

Shranjevanje v oblaku
Zagotovite si 100 GB shrambe v storitvi OneDrive za dve leti, ki omogoča preprosto shranjevanje, skupno
rabo in uživanje v fotografijah, videoposnetkih in dokumentih.1
Izkusite operacijski sistem Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih stvari.2

Oblikovan tako, da ga lahko vzamete s seboj ne glede na to, kam greste
Ta prenosni računalnik z diagonalo 29,5 cm (11 palcev), debelino samo 18,4 mm in težo 1,18 kg, lahko
nesete kamor koli greste.

Ponudba brezplačnega shranjevanja v oblaku OneDrive je časovno omejena. Ponudba shranjevanja je na voljo 2 leti od datuma aktivacije. Preglejte aktivacijsko kartico v paketu, za celotne podrobnosti ponudbe pa
pojdite na http://onedrive.com/windowsoffer. 2 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® Celeron® N3050 z grafično kartico Intel® HD (od 1,6 GHz, do 2,16 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Celeron®

Pomnilnik

2 GB DDR3L SDRAM (vgrajen)

Shranjevanje

32 GB eMMC
Dropbox; 100 GB v storitvi OneDrive (vključno z 2-letno naročnino)1

Spletna kamera

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

Komunikacija

Kombinirani priključek 802.11b/g/n (1 x 1) in Bluetooth® 4.0

Enostavnost uporabe

Reža za ključavnico Kensington MicroSaver; Geslo za vklop; Podpira naprave za varnostno zaklepanje drugih proizvajalcev; Trusted Platform
Module (TPM)

Prikaz

Zaslon HD z diagonalo 29,5 cm (11,6 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1366 x 768)

Video

Grafična kartica Intel HD

Zvok

DTS Studio Sound™; Dva zvočnika

Tipkovnica

Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami; Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Vrata

1 HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 vrata USB 2.0; 1 vrata USB 3.0
1 bralnik medijskih kartic microSD

Vrsta baterije

2-celični litij-ionski polimerni akumulator (37,69 Wh)

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Modrovijolična; Prelivajoče oblikovanje linearnega ogljika

Programska oprema

Evernote; Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: P0H69EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894562784

Teža

1,18 kg; Pakirano: 2.18 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

30 x 20,57 x 1,84 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

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

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
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.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Z4000 Purple
Wireless Mouse
E8H26AA

HP 11.6 in
Spectrum Blue
Sleeve
M5Q17AA

3-letni prevzem
in vračilo
U1PS3E
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