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De optimale combinatie van prijs en kwaliteit
Zoek je een notebook die jou moeiteloos bijhoudt?
Kijk niet verder dan de HP Stream. Hij is even snel
als betaalbaar. Deze fraaie trendy notebook
boordevol functionaliteit heeft een zacht prijsje.

Bewaar het in de cloud
Beschik 2 jaar lang over 100 GB OneDrive-opslag om gemakkelijk je foto's, video's en documenten te
bewaren en te delen.1
Ervaar Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan beter.2

Draagbaar ontwerp
Met een dikte van slechts 18,4 mm en een gewicht van 1,18 kg gaat deze fraaie 29,5-cm (11-inch)
diagonale notebook gemakkelijk overal met je mee.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.3

Het OneDrive-aanbod voor gratis opslag in de cloud is slechts tijdelijk beschikbaar. De opslag is gedurende 2 jaar vanaf de datum waarop je deze gaat gebruiken beschikbaar. Lees de activeringskaart in het pakket en
kijk op http://onedrive.com/windowsoffer voor volledige informatie. 2 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows 10. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware,
drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 10 volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en
extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 3 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Celeron® N3050 met Intel® HD Graphics (1,6 GHz, tot 2,16 GHz, 2 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor

Geheugen

2 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

32-GB eMMC
Dropbox; 100-GB OneDrive (2-jarig abonnement inbegrepen)1

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Communicatie

802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Trusted Platform module
(TPM)

Scherm

29,5-cm (11,6-inch) diagonaal HD ontspiegeld WLED-backlit (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

DTS Studio Sound™; Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl toetsenbord; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 micro SD-mediakaartlezer

Type batterij

2-cels, 37,69-Wh lithium-ion polymeer

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Purperviolet; Antracietkleurig met verlopende lijnen

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: N7H21EA #ABH
UPC/EAN code: 889894577177

Gewicht

1,18 kg; In verpakking: 2.18 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

30 x 20,57 x 1,84 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Z4000 paarse
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3 jaar haal- en
brengservice
U1PS3E
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