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Distinkt design. Oförglömlig kraft.
Den bärbara datorn HP ENVY – från överlägsen
prestanda till häpnadsväckande design med
förstklassig kvalitet inbyggt i varje linje och varje
pixel. De senaste processorerna, en otroligt lång
batteritid och en mäktig ljudupplevelse ger dig
den ultimata kraften vart än dagen bär hän.

Fulladdad prestanda
Med den obestridda kraften hos en blixtsnabb Intel ®-processor, grafik av hög kvalitet och ett otroligt stort
lagringsutrymme, har denna bärbara dator konstruerats för att imponera.
Enastående batteritid
På arbetet och hemma, och hela vägen däremellan – med ett batteri som bara vägrar att ta slut.

En exceptionellt mäktig ljudupplevelse
Det allra senaste Bang & Olufsen-ljudet omvandlar din dator till en konsertscen eller inspelningsstudio där
underhållningen får liv, med ljud som du kan känna. Utformad för verklig ljudperfektion i en dator.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.1
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.2
● Få ut det bästa av dina spel och filmer med HD-kvalitet och ett mjukt bildflöde samt imponerande
skärpa med NVIDIA GeForce-grafik.
● Titta på DVD-filmer3 med hjälp av den integrerade optiska enheten (tillval) – eller skapa egna skivor.
● Jobba på som vanligt även i rum med svag belysning eller under nattflygningar. Med ett upplyst
tangentbord kan du skriva bekvämt var du än är.

Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 2 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med
separat inköpt hårdvara, drivrutiner och/eller programvara för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Se http://www.microsoft.com. 3 De verkliga hastigheterna kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat
material.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, upp till 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i5-processor

Minne

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

Informationslagring

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; Flashcache: 8 GB NAND; Flashcachenmodulen är utformad för att ge systemet snabbare svarstid och kan inte
användas som ett extra lagringsutrymme. Den kan tas bort av och är inte åtkomlig för användaren.
Dropbox1
SuperMulti DVD-brännare

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Sensorer

Accelerometer

Kommunikation

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

HP SimplePass fingeravtrycksläsare; Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; Trusted
Platform Module (TPM)

Bildskärm

39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst UHD IPS-skärm med BrightView (3 840 x 2 160)

Grafik

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB dedikerat DDR3L)

Ljud

Bang & Olufsen med fyra högtalare och en bashögtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst chiclet med numeriskt tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

3-cells, 55,5 Wh litiumjon

Strömförsörjning

90 W nätadapter

Produktens färg

Natursilver, aluminumskydd

HP-appar

HP Lounge; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Programvara

Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: P1R38EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705808

Vikt

2,36 kg; Förpackat: 3,3 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Förpackat: 55 x 30,5 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.
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