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NIKOLI NE PRENEHAJTE IGRATI.
Dvignite se nad tekmece s prenosnikom, ki ga vaši
sovražniki ne bodo spregledali. Opremljeni z
zmogljivo strojno opremo in strupenim
oblikovanjem boste vedno in kjer koli pripravljeni
na naslednjo epsko pustolovščino.

Legendarna zmogljivost
Grafična kartica NVIDIA® GTX 950M in procesor Intel s štirimi jedri zagotavljata orožja, s katerimi se boste
lahko v boj spustili s katero koli zverjo. Nič več škrtanja z zobmi.
Oblikovan za prevlado
Ta prenosnik je hladnokrven. Zeleni poudarki oblikovanja se povsem ujemajo z njegovo naravnost divjo
zmogljivostjo.
Resnično močna zvočna izkušnja
Prepustite se pristni zvočni izkušnji. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP z zvokom B&O PLAY
povsem prevzame.
Posebnosti:
● Osvetlite noč z zeleno osvetljenimi tipkami. Z osvetljeno tipkovnico lahko delate tudi v slabo osvetljenih
prostorih.
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.
● Prepustite se pristni zvočni izkušnji z dvema zvočnikoma. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP
z zvokom B&O PLAY povsem prevzame.
● Brez težav vzpostavljajte povezave z zasloni, tiskalniki, napravami in drugim.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i5-6300HQ z grafično kartico Intel HD 530 (2,3 GHz, do 3,2 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5

Nabor vezij

Intel HM170

Pomnilnik

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Shranjevanje

Disk SATA SSHD 1 TB 5400 obr./min; Bliskovni predpomnilnik: 8 GB; Bliskovni predpomnilniški modul je namenjen pospeševanju odzivnosti
sistema in se ne uporablja kot dodaten pomnilnik. Uporabnik ga ne more odstraniti in do njega nima dostopa.
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim dvokanalnim 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 FHD IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB namenskega pomnilnika DDR3L)

Zvok

B&O PLAY; Dva zvočnika

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju in številčnico; Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Vrata

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

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski akumulator (48 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje

Napajalnik AC 90 W

Barva izdelka

Iskreče črna; Hibridni zeleni vzorec

Dodatne informacije

Št. dela: V2G70EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894940353

Teža

2,32 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

38,45 x 26,51 x 2,88 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.

Miška HP X9000
OMEN
J6N88AA

HP 17.3 in Omen
Gaming Backpack
K5Q03AA

3-letni prevzem
in vračilo
U4819E
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