Taulukot

HP ENVY Notebook
17-n101no
Ajatteluun ei tarvita työpöytää
Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän ääressä.
Siirry sen sijaan parvekkeelle nauttimaan
näkymistä tai ota mukava asento sohvalla ja nauti
tämän ENVY-kannettavan suurikokoisesta
näytöstä ja pöytäkonetta vastaavasta
suorituskyvystä.

Runsaasti suoritustehoa. Runsaasti tallennustilaa.
Tässä kannettavassa kaikki on entistä suurempaa ja tehokkaampaa, niin uusinta tekniikkaa edustava
Intel®-suoritin kuin valtava tallennustilakin, joka on käytettävissä valinnaisen kahden kiintolevyn
järjestelmässä.
Poikkeuksellisen täyteläinen kuuntelukokemus
Ensiluokkainen Bang & Olufsen -äänentoistotekniikka muuntaa tietokoneesi teatteriksi, jonka luonnollinen
ääni herättää viihteen eloon. Suunniteltu tarjoamaan täydellistä äänentoistoa tietokoneella.
Enemmän näyttöä. Enemmän vapautta.
Luovuutta ei voi kahlita, joten miksi kahlitsisit itsesi vain yhteen huoneeseen? Anna itsellesi vapaus
työskennellä luovasti missä huoneessa hyvänsä tämän 43,9 cm:n (17 tuuman) täysteräväpiirtonäytön
ansiosta.1
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2
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Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-6200U -suoritin (2,3–2,8 GHz, 3 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 520 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L SDRAM -muisti (1×8 Gt)

Tallennustuotteet

1 Tt:n SATA SSHD (5 400 kierr./min); Flash-välimuisti: 8 Gt; Flash-välimuistimoduulin tarkoitus on kiihdyttää järjestelmän vasteaikaa. Sitä ei voi
käyttää lisätallennustilana. Se ei ole irrotettava eikä käyttäjän käytettävissä.
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

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

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari

Tietoliikenne

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000; 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

HP SimplePass -sormenjälkitunnistin; Kensington MicroSaver -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille;
luotettava alustamoduuli (TPM)

Näyttö

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen IPS-näyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

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

Ääni

Bang & Olufsen -äänentoisto kahdella kaiuttimella ja yhdellä bassokaiuttimella

Näppäimistö

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

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 4 USB 3.0 -porttia; (1 HP USB Boost -portti); 1 RJ-45-portti
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

65 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Luonnollisen hopean värinen, alumiinikansi; Hiilenharmaa

HP:n sovellukset

HP Lounge; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: P1R70EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705815

Paino

2,82 kg; Pakattu: 3,95 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

41,5×28,13×2,93 cm; Pakattu: 55 × 34,5 × 7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, vuoden nouto- ja palautuspalvelu
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 2.1 S7000
-kaiutinjärjestelm
ä, valkoinen
K7S76AA

HP Value -laukku,
päältä aukeava
(18"/45,7 cm)
QB683AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UM963E

© 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-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. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.

