Fişă tehnică

HP Notebook
15-af100nq
Captivant prin definiţie
Acest notebook HP exprimă cel mai bine
combinaţia perfectă de design, fiabilitate şi
caracteristici remarcabile. Stil şi productivitate,
plus economie de bani - acest model chiar are
puterea de a te captiva.

Funcţiile necesare, preţul corect
Spaţiu de stocare fiabil şi alimentare sigură, pentru o valoare de neegalat.

Opţiuni de culori
O gamă de culori vibrante şi un capac texturat, anti- amprente îți oferă un mod elegant de a ieşi în
evidenţă.
Durată de viaţă extinsă
Un acumulator care durează mai mult înseamnă mai mult timp afară şi mai mult timp în mişcare.

Beneficii:
● Windows 10 Home este aici. Faci cu încredere lucruri măreţe, în familiarul stil Windows – şi mai bine.2
● Vedeţi lumea digitală într-un mod complet nou. Bucură-te de filme şi fotografii într-o claritate uimitoare
cu acest afişaj viu, de înaltă definiţie.3
● Nuanţele audio dinamice oferă sunete bogate, pentru o experienţă „de concert” cu DTS Sound+.4
● Vă conectaţi mai simplu la afişaje, imprimante, dispozitive etc.

Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de operare 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, în timp, se pot aplica cerinţe
suplimentare pentru actualizări. Vizitaţi http://www.microsoft.com. 3 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 4 DTS şi simbolul împreună sunt mărci comerciale
înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

APU AMD Dual-Core E1-6015 cu placă grafică Radeon R2 (1,4 GHz, cache de 1 MB)
Familie de procesoare: Procesor AMD Dual-Core E Series

Memorie

SDRAM DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB)

Stocare

500 GB 5400 rpm SATA
Dropbox1
Inscriptor DVD SuperMulti

Cameră web

Cameră Web VGA (în partea din faţă) cu microfon digital integrat

Comunicaţii

Placă de reţea LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrată; 802.11b/g/n (1x1) (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la terţi

Ecran

HD BrightView iluminat din fundal cu WLED-uri, cu diagonală de 39,6 cm (15,6") (1366 x 768)

Video

Placă grafică AMD Radeon R2

Sunet

DTS Studio Sound™ cu 2 difuzoare

Tastatură

Tastatură de dimensiune normală, stil insulă, cu tastatură numerică integrată; Zonă de atingere cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion cu 4 elemenţi, 41 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Jack Black; Model de diamant

Aplicaţii HP

HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: K3E20EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894567253

Greutate

2,19 kg; Împachetat: 3 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

38,43 x 25,46 x 2,43 cm; Împachetat: 50,8 x 7,6 x 30,5 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.

Mouse wireless
HP Z4000,
purpuriu
E8H26AA

Geantă HP Trend
Topload de 39,62
cm (15,6")
L6V62AA

3 ani - returnare
la depozit
U1PS9E

© 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 maxim de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita
upgrade de hardware şi/sau hardware, drivere şi/sau software achiziţionat separat. Consultaţi 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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