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I högsta grad spännande
Denna bärbara HP-dator handlar om att få en
perfekt kombination av design, tillförlitlighet och
bra funktioner. Stil och produktivitet samtidigt
som du har plånboken i åtanke - det är något att
glädja sig över.

Korrekta funktioner, till rätt pris
Pålitlig lagring och kraft ger valuta för pengarna som är oslagbart.

Färgstarka alternativ
Ett utbud av levande färger och ett texturerat fingeravtrycksskyddat hölje ger dig ett stilfullt sätt att
glänsa.
Utökad batteritid
Längre batteritid betyder mer tid utomhus och mer tid på språng.

HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.1
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.2
● Se den digitala världen på ett helt nytt sätt. Upplev filmer och foton i enastående HD-kvalitet med den
här livfulla pekskärmen.3
● Dynamiska ljudnyanser som ger fylligt ljud. Du får en konsertliknande upplevelse med DTS Sound+.4
● Anslut enkelt till bildskärmar, skrivare, enheter och mycket annat.

Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 2 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas
och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan
tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 3 HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder. 4 DTS samt DTS och symbolen tillsammans är
registrerade varumärken tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Pentium® 3825U med Intel® HD Graphics (1,9 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Pentium®-processor

Minne

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Informationslagring

500 GB 5400 rpm SATA
Dropbox1
SuperMulti DVD-brännare

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med inbyggd digital mikrofon

Kommunikation

Integrerat 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Kompatibel med säkerhetslås från andra tillverkare

Bildskärm

39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst HD BrightView (1 366 × 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Ljud

DTS Studio Sound™ med två högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord med integrerad numerisk knappsats; Styrplatta med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

4-cells, 41 Wh litiumjon

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Vitt silver; Design med korsade pensellinjer, diamantmönster

HP-appar

HP Games från WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Programvara

Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: N8J33EA #UUW
UPC/EAN code: 889894562753

Vikt

2,19 kg; Förpackat: 3,05 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,43 x 25,46 x 2,43 cm; Förpackat: 50,8 x 7,6 x 30,5 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Z4000 lila
trådlös mus
E8H26AA

HP Trend
Topload,
toppmatad
väska, 39,62 cm
(15,6 tum)
L6V62AA

3 års hämtningsoch returservice
U1PS3E
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