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Zelo razburljiv
Ta prenosni računalnik HP je popolna kombinacija
oblike, zanesljivosti in vrhunskih funkcij. Slog in
produktivnost ter hkrati cenovna ugodnost – to je
resnično razburljivo.

Prave funkcije, prava cena
Zanesljive zmožnosti shranjevanja in napajanja pomenijo neprekosljivo vrednost.

Kakšni prstni odtisi?
Vrhunska oblika in pokrov, odporen na prstne odtise, ponujata eleganco, s katero se lahko pohvalite.

Podaljšana življenjska doba akumulatorja
Akumulator z daljšo življenjsko dobo omogoča, da preživite več časa na prostem in na poti.

Posebnosti:
● Izboljšajte fotografije, filme in igre z izjemnim zaslonom HD+ in izkusite vizualne elemente v kakovosti,
ki vas bo očarala.3
● DTS Studio Sound+ zagotavlja koncertno doživetje z dinamičnimi zvočnimi niansami ter bogatimi
zvočnimi lastnostmi.4
● Brez težav vzpostavljajte povezave z zasloni, tiskalniki, napravami in drugim.
● Glejte filme na DVD-jih5 ali zapišite svoj disk z dodatnim integriranim optičnim pogonom.

3

Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 4 DTS in simbol skupaj sta registrirani blagovni znamki družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Dvojedrni procesor AMD A8-7050 z grafično kartico Radeon R5 (2,2 GHz, do 3 GHz, 1 MB predpomnilnika)
Družina procesorjev: Procesor AMD Dual-Core A-Series

Pomnilnik

4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Shranjevanje

1 TB 5400 obr./min SATA
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera VGA (na sprednji strani) z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Reža za ključavnico Kensington® MicroSaver; Geslo za vklop; Podpira naprave drugih proizvajalcev za varnostno zaklepanje

Prikaz

Zaslon HD+ BrightView z diagonalo 43,9 cm (17,3") z osvetlitvijo WLED (1600 × 900)

Video

Grafična kartica AMD Radeon R5

Zvok

DTS Studio Sound™ z dvema zvočnikoma

Tipkovnica

Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico; Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Vrata

1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 2 vrat USB 2.0; 1 vrata USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski akumulator (41 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Črno; Linearna tekstura

Priloženi pripomočki

Kupon za igre AMD

Dodatne informacije

Št. dela: T1M86EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894729941

Teža

2,82 kg; Pakirano: 3,4 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

41,95 x 27,9 x 2,77 cm; Pakirano: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Nahrbtnik HP za
prenosnike 17,3
F8T76AA

HP X3000 Sunset
Red Wireless
Mouse
N4G65AA

3-letni prevzem
in vračilo
U1PS3E
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