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You don't know the power of the dark side
Täysin aseistettu ja toimintavalmis, tämän
vertaista kannettavaa ei ole tässä galaksissa.
Imperiumista innostuksensa hakenut muotoilu,
tehokas Intel® Core™ -prosessori, ja laaja
kokoelma harvinaista Star Wars -aiheista sisältöä
- et voi vastustaa pimeän puolen voimaa.

Dark side inspired
Herätä kauhua koko galaksissa uhkaavilla pimeän puolen kuvilla. Galaktinen Imperiumi elää tämän
ainutlaatuisen ja kestävän kannettavan erikoismallissa.
Access to the Empire
Uppoudu täysin upeaan Star Wars -universumiin. Tässä kannettavassa on valmiiksi ladattuna harvinaisia
taustakuvia, näytönsäästäjiä, taidetta ja alkuperäisiä trilogian kuvakäsikirjoituksia Star Wars™ -arkistoista.
Witness its power
Täysteräväpiirtoinen näyttö1, Intel® Core™ -suoritin 2], punaiseksi taustavalaistu näppäimistö ja Audio by
B&O Play - vapauta sen galakseja hallitseva voima. Valmistaudu aistiesi vietäväksi.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.3

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee mahtavia asioita huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.4
● Valaise yön pimeyttä hehkuvan punaisiksi taustavalaistuilla painikkeilla. Jatka koneella oloa jopa
hämärissä tiloissa valaistun näppäimistön avulla.
● Uppoudu todella aitoon äänielämykseen kahden kaiuttimen avulla. Älä tyydy vain kuuntelemaan... anna
HP:n ja B&O PLAY -äänen koskettaa sinua.
● Nopeampi, hiljaisempi, ja enemmän ominaisuuksia - 6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet tekevät
käyttökokemuksestasi paremman kuin koskaan ennen.

Erikoistarkkojen kuvien näyttämiseen vaaditaan High Definition (HD) -sisältöä. 2 Multi-Core on suunniteltu parantamaan tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Tämän tekniikan käyttämisestä ei välttämättä ole
hyötyä kaikille asiakkaille tai sovellusohjelmille. Suorituskyky vaihtelee laitteiston ja ohjelmiston kokoonpanon mukaan. Intelin numerointi ei tarkoita suurempaa tehoa. 3 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal
Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 10 -versioissa tai -julkaisuissa. Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita,
ohjaimia, ohjelmistoja tai BIOS-päivityksiä, jotta Windows 10 -ominaisuuksia voidaan hyödyntää täysin. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja
saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i7-6500U -suoritin (2,5–3,1 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 520 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i7 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (1×8 Gt)

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 5 400 k./min)
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; 802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukitus; Käynnistyssalasana; Tukee muiden toimittajien suojalukkolaitteita

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu täysteräväpiirtonäyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

NVIDIA GeForce 940M (2 Gt:n erillinen DDR3L-muisti)

Ääni

B&O PLAY; Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen, erotetut näppäimet, taustavalaistu, numeronäppäimistö; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

65 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Tuhkanhopea; Star Wars -taidemalli

HP:n sovellukset

WildTangentin tarjoama HP Games; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Evernote; Marvel Comics -sovellus; Netflix; Star Wars™ -komentokeskus; Star Wars™ -valokuvagalleriat

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: P7S46EA #UUW
UPC/EAN code: 889894538956
Valmistettu Kiinassa

Paino

2,09 kg; Pakattu: 3,03 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

38,45×26,11×2,52 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
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