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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.

Barvita izbira
Paleta živahnih barv 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:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.2
● Svoj digitalni svet si oglejte na popolnoma nov način. S tem zaslonom z visoko ločljivostjo in živahnimi
barvami uživajte v filmih in fotografijah z osupljivo jasnostjo.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.

Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali
BIOS-a, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati
stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com. 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

Windows 10 Home 64

Procesor

AMD Dual-Core E1-6015 APU z grafično kartico Radeon R2 (1,4 GHz, 1 MB predpomnilnika)
Družina procesorjev: Procesor AMD Dual-Core E-Series

Pomnilnik

2 GB DDR3L SDRAM (1 x 2 GB)

Shranjevanje

500 GB 5400 obr./min SATA
Dropbox1
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (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 39,6 cm (15,6") z osvetlitvijo WLED (1366 × 768)

Video

Grafična kartica AMD Radeon R2

Zvok

DTS Studio Sound™ z dvema zvočnikoma

Tipkovnica

Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

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)

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Turbo srebrna; Oblika prepletenih zglajenih črt, diamantni vzorec

Aplikacije HP

HP 3D DriveGuard

Programska oprema

Evernote; Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: T9Q44EA #AKQ
Koda UPC/EAN: 889894832115

Teža

2,19 kg; Pakirano: 3 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

38,43 x 25,46 x 2,43 cm; Pakirano: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
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.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Z4000 Purple
Wireless Mouse
E8H26AA

HP 15.6 SMB
Topload Case
T0F83AA

3-letni prevzem
in vračilo
U1PS3E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za
HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega
sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da boste lahko popolnoma
izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane
blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel
in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so
last svojih lastnikov.
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