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ÄLÄ KOSKAAN LAKKAA PELAAMASTA.
Päihitä vastustajasi kannettavalla, jota he
ihmettelevät vielä pitkään. Tehokkaan laitteiston
ja häijyn muotoilun ansiosta olet valmis ottamaan
seuraavan vaarallisen tehtävän vastaan missä ja
milloin tahansa.

Legendaarinen suorituskyky
NVIDIA® GTX 950M -näytönohjaimen ja Intelin neliytimisen suorittimen avulla pystyt mittelemään voimiasi
hurjimpienkin petojen kanssa. Unohda yksitoikkoinen tasojen jyystäminen.
Suunniteltu dominoimaan
Tämä kannettava on kylmäverinen. Sen äkäisen vihreillä yksityiskohdilla koristeltu muotoilu sopii yhteen
sen raakalaismaisen suorituskyvyn kanssa.
Todella vaikuttava kuuntelukokemus
Uppoudu aitoon kuuntelukokemukseen. Älä tyydy vain kuuntelemaan... anna HP:n ja B&O PLAY -äänen
koskettaa sinua.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.1

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.2
● Valaise pimeyttä hehkuvanvihreillä taustavalaistuilla näppäimillä. Työskentele myös hämärissä tiloissa
valaistun näppäimistön avulla.
● Nopeampi, hiljaisempi, ja enemmän ominaisuuksia - 6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet tekevät
käyttökokemuksestasi paremman kuin koskaan ennen.
● Uppoudu todella aitoon äänielämykseen kahden kaiuttimen avulla. Älä tyydy vain kuuntelemaan... anna
HP:n ja B&O PLAY -äänen koskettaa sinua.

Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää
uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. 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™ i7-6700HQ -suoritin (2,6–3,5 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 530 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i7 -suoritin

Muisti

16 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (2×8 Gt)

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 5 400 k./min); 128 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

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

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, täysteräväpiirtoinen IPS-näyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 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 48 Wh:n litium-ioniakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

90 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Kimmeltävänmusta; Vihreä hybridikuvio

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

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

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: T1E21EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705976

Paino

2,32 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

38,45×26,51×2,88 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.

HP X9000 OMEN
-hiiri
J6N88AA

HP:n 43,9 cm:n
(17,3 tuuman)
Omen Gaming
-reppu
K5Q03AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E
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