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Combinaţia perfectă între accesibil şi incredibil
Cauți un notebook care să ţină pasul cu tine? Nu
căuta altceva decât HP Stream. Nu te va încetini şi
nici nu va fi costisitor. Este notebook-ul plin de
vervă, frumos, portabil, la un preţ modest, dar cu
caracteristici complexe.

Stochezi în cloud
Obţii 100 GB de stocare OneDrive pentru 2 ani, pentru a stoca simplu, a partaja şi a te bucura de fotografii,
videoclipuri şi documente.1
Profită de Windows 10
Faci cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că mai bine.2

Design de luat oriunde
La doar 18,4 mm grosime şi cântărind doar 1,18 kg, acest notebook atractiv, cu diagonală de 29,5 cm (11
inchi) este perfect portabil, oriunde ai merge.

Oferta OneDrive de stocare gratuită în cloud este disponibilă pentru o perioadă de timp limitată. Oferta de stocare este disponibilă 2 ani de la data solicitării. Verifică cardul de activare din pachet şi consultă
http://onedrive.com/windowsoffer, pentru oferta completă. 2 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows 10. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de
operare Windows 10, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizare de BIOS. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată
întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.microsoft.com.
1

Fişă tehnică

HP Stream Notebook
11-r000nq

Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Celeron® N3050 cu Intel® HD Graphics (1,6 GHz, până la 2,16 GHz, cache de 2 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Celeron®

Memorie

SDRAM DDR3L de 2 GB (instalat)

Stocare

eMMC 32 GB
Dropbox; 100 GB OneDrive (abonament inclus de 2 ani)1

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision HD (în partea din faţă) cu microfon digital dual array integrat

Comunicaţii

Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la terţi; Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

HD antireflexie iluminat din fundal cu WLED-uri, diagonală de 29,5 cm (11,6") (1366 x 768)

Video

Grafică Intel HD

Sunet

DTS Studio Sound™; două difuzoare

Tastatură

Tastatură de dimensiune normală, stil insulă; HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 cititor de carduri media microSD

Tip baterie

Li-ion polimer, 2 elemenţi, 37,69 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Albastru cobalt; Design negru cu linii înclinate

Software

Evernote; Skype

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: P1S22EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894572844

Greutate

1,18 kg; Împachetat: 2.18 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

30 x 20,57 x 1,84 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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