Datasheet

HP ENVY Notebook
17-n181nb
Verruim je blik
De beste ideeën ontstaan niet altijd aan het
bureau. Kies voor vrijheid en gebruik deze
ENVY-notebook met zijn grote scherm en de
kracht van een desktop-pc in de tuin of op de
bank.

Veel kracht. Veel opslag.
Alles aan deze notebook is beter, van de hoge snelheid van de geavanceerde Intel®-processor tot de
enorme opslagruimte die beschikbaar is met twee optionele vaste schijven.
Een uitzonderlijk rijk geluid
Met ultramodern Bang & Olufsen-geluid op je pc wordt entertainment bijna tastbaar. Zo krijg je perfect
geluid op je pc.
Groter scherm. Meer vrijheid.
Creativiteit laat zich niet beteugelen, dus waarom zou je je bewegingsvrijheid beperken tot één ruimte? Met
dit 17-inch (43,9-cm) diagonale Full HD scherm kun je overal in huis creatief zijn.1
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

1

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 2 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® Core™ i7-6700HQ met Intel® HD Graphics 530 (2,6 GHz, tot 3,5 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Chipset

Intel HM170

Geheugen

12 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)

Gegevensopslag

1-TB 5400-rpm SATA; 128-GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti dvd-brander

Webcam

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

Sensoren

Accelerometer

Communicatie

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

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

Scherm

43,9-cm (17,3-inch) diagonaal FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L gereserveerd)

Geluid

Bang & Olufsen met 4 luidsprekers en 1 subwoofer

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit met numerieke toetsen; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 4 USB 3.0 (1 HP USB-boost); 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

6-cels, 62-Watt/u lithium-ion; Door de gebruiker te vervangen batterij

Voeding

120-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natuurlijk zilveren aluminium klep; Strak antraciet

HP apps

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: P5P57EA #UUG
UPC/EAN code: 889894697622

Gewicht

2,82 kg; In verpakking: 3,95 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; In verpakking: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

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

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.)
1

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.
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