Dataark

Star Wars™ Special Edition
15-an001no
You don't know the power of the dark side
Fullt bevæpnet og klar til bruk – det finnes ikke
andre bærbare PC-er som den i galaksen. Med
design inspirert av den mørke siden, imponerende
Intel® Core™-prosessor og en omfattende samling
av sjeldent Star Wars-innhold, vil du ikke klare å
motstå den mørke sidens kraft.

Dark side inspired
Spre frykt i hele galaksen med truende grafikk fra den mørke siden. Det galaktiske imperiet lever videre i
denne unike bærbare PC-spesialutgaven.
Access to the Empire
Dykk ned i det ikoniske Star Wars-universet. Denne bærbare PC-en leveres med sjeldne bakgrunner,
skjermbeskyttere, konseptkunst og illustrasjoner fra arkivene til den originale Star Wars™-trilogien
forhåndsinstallert.
Witness its power
Med en full-HD-skjerm1, Intel® Core™-prosessor2, rødt bakbelyst tastatur og lyd fra B&O PLAY kan du nyte
kraften som tar deg gjennom galaksen. Vær klar for å overgi sansene.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.3

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre. 4
● Lys opp natten med lysende røde bakbelyste taster. Tastaturbelysning gjør at du kan holde det gående
selv i dårlig opplyste rom.
● Med to høyttalere, kan du dykke ned i deg i en autentiske lydopplevelse. Ikke bare lytt ... la HP med lyd
fra B&O Play bevege deg.
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. 2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av
denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. 3 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje.
Internett-tilgang påkrevd. 3 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows 10. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller
BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 10 fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav
kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, opptil 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5-prosessor

Minne

6 GB DDR3L SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)

Datalagring

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1
SuperMulti DVD-brenner

Webcam

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

Sensorer

Akselerometer

Kommunikasjon

Integrert 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes

Skjerm

39,6 cm (15,6") (diagonal) FHD antirefleks WLED-bakbelyst (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 940M (2 GB DDR3L dedikert)

Lyd

B&O PLAY; To høyttalere

Tastatur

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

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

4-cellers, 41 Wh litiumion; Batteri som kan byttes av bruker

Strøm

65 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Askegrått sølv; Design med Star Wars-illustrasjoner

HP-apper

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

Programvare

Evernote; Marvel Comics-App; Netflix; Star Wars™ Command Center; Star Wars™ Photo Galleries

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: P3K70EA #UUW
UPC/EAN code: 889894602091
Produsert i Kina

Vekt

2,09 kg; Pakket: 3,03 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
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.
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3 års henting og
retur
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