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Særegen design. Utrolig kraft.
Fra overlegen ytelse til imponerende design, viser
den bærbare PC-en HP ENVY kvalitet i hver kurve
og hver piksel. De nyeste prosessorene, utrolig
batteritid og en rik lydopplevelse gir deg den
ultimate kraften til å være forberedt, uansett hva
dagen bringer deg.

Suveren ytelse
Med udiskutabel kraft fra en lynrask Intel®-prosessor, høy grafikkvalitet og utrolig lagringkapasitet, er
denne bærbare PC-en laget for å imponere.
Utrolig batteritid
På jobb, hjemme, og overalt mellom, har du strøm for hele dagen med et utrolig batteri som bare nekter å
gi opp.
En svært rik lydopplevelse
Sofistikert Bang & Olufsen-lyd gjør PC-en til et sted hvor underholdningen kommer til live med lyd du kan
føle. Laget for perfekt lyd på PC-en.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.1

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre.2
● Opplev spill og filmer i all sin HD-prakt med jevn bildefrekvens og strålende klarhet fra NVIDIA
GeForce-grafikk.
● Se DVD-filmer3 ved hjelp av den integrerte optiske stasjonen (tillegg) – eller skriv dine egne medier.
● Hold det gående selv i rom med dårlig lys eller på nattflyvninger. Med tastaturbelysning kan du skrive
komfortabelt, i flere omgivelser.

12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd. 2 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller
separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com. 3 Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i7-6500U med Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, opptil 3,1 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i7-prosessor

Minne

16 GB DDR3L SDRAM (2 x 8 GB)

Datalagring

1 TB 5400 rpm SATA; 256 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD-brenner

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert dobbel digital mikrofon

Sensorer

Akselerometer

Kommunikasjon

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

HP SimplePass fingeravtrykkleser; Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes; Trusted Platform
Module (TPM)

Skjerm

UHD IPS WLED-bakbelyst på 39,6 cm (15,6" diagonalt) (3840 x 2160)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L dedikert)

Lyd

Bang & Olufsen med 4 høyttalere og 1 subwoofer

Tastatur

"Island-style" i full størrelse, bakbelyst, med talltastgruppe; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

3-cellers, 55,5 Wt Litiumion prismatisk

Strøm

90 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv, aluminumsdeksel

HP-apper

HP Lounge; HP SimplePass

Programvare

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: P1R40EA #UUW
UPC/EAN code: 889894562838

Vekt

2,36 kg; Pakket: 3,3 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Pakket: 55 x 7,6 x 30,5 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Z5000 trådløs
mus
E5C13AA

HP 39,62 cm
(15,6") Trend
Topload-veske
L6V62AA

3 års henting og
retur
UM963E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
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Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
September 2015

