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NEVER. STOP. GAMING.
Bli bedre enn konkurrentene med en bærbar PC
som vil gi motstanderne dine noe å snakke om.
Utstyrt med kraftig maskinvare og giftig design,
vil du alltid være forberedt på å fullføre neste
episke oppdrag – når som helst og hvor som
helst.

Legendarisk ytelse
NVIDIA ® GTX 950M-grafikkort og Intel Quad core-prosessor gir deg våpnene du trenger for å utfordre
monstrene. Her for å herske.
Her for å herske
Denne bærbare PC-en er kaldblodig. Aggressive grønne detaljer passer til den helt ville ytelsen.

En virkelig kraftig lydopplevelse
Dykk ned i en autentisk lydopplevelse. Ikke bare lytt ... la HP med lyd fra B&O Play bevege deg.

HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.1

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre.2
● Lys opp i natten med grønn bakbelysning på tastene. Holde det gående, selv i dårlig opplyste rom, med
et bakbelyst tastatur.
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.
● 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.

12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd. 2 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller
separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 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™ i5-6300HQ med Intel® HD Graphics 530 (2,3 GHz, opptil 3,2 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5-prosessor

Minne

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Datalagring

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; Flash-cache: 8 GB; Flash-cachemodulen er utviklet for å akselerere systemresponsen, og kan ikke brukes til å øke
lagringskapasiteten. Den kan ikke fjernes av, og er ikke tilgjengelig for, brukeren.
Dropbox1
SuperMulti DVD-brenner

Webcam

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

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

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

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 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, 48 Wt litiumion; Batteri som kan byttes av bruker

Strøm

90 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Skimrende svart; Hybrid grønt mønster

HP-apper

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

Programvare

Evernote; Netflix; Skype; Unigine Heaven Benchmark; Unigine Valley Benchmark

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: T1E20EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705969

Vekt

2,32 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

38,45 x 26,51 x 2,88 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.

HP X9000
OMEN-mus
J6N88AA

HP
17,3-tommers
spillryggsekk
K5Q03AA

3 års henting og
retur
U4819E
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