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Изразителни цветове. Впечатляваща мощ.
Обновеният с мисъл за вас цветен HP Pavillon
става все по-добър. Най-продаваният ни
преносим компютър вече е по-мощен, за имате
повече възможности да играете, гледате и
съхранявате в стил.

По-ярък стил
С ярки цветове отвън и отвътре и с нов преливащ дизайн около клавиатурата, за да направите
впечатление, където и да отидете.
Повишена производителност
Увеличихме процесорната мощ с най-новите технологии, за да се насладите на наистина
впечатляващи скорости и производителност.
Съхранявайте повече
С до 2 TB място за съхранение и повече памет можете бързо да превключвате между няколко
приложения и лесно да съхраните все по-голямата си развлекателна библиотека.
Изобразяване:
● Гледайте филми от DVD3 с помощта на допълнителния интегриран оптичен диск или запишете
свои собствени мултимедийни файлове.
● Свързвайте се с лекота с екрани, принтери, устройства и други.
● Вършете задачи, пътувайте и бъдете по-дълго навън, без да се притеснявате за презареждане.4
● HP с B&O Play осигурява богато, автентично звуково преживяване, което ви потапя толкова
дълбоко в музиката и забавлението ви, че можете да ги почувствате. Не просто слушайте…
позволете на HP с B&O Play да ви развълнува.

Действителната скорост може да е различна. Не копирайте материали със защита на авторските права. 4 Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на
продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява
с времето и използването. За допълнителна информация вижте http://www.bapco.com.
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Операционна система

FreeDOS 2.0

Процесор

Intel® Core™ i5-6200U с графична карта Intel® HD 520 (2,3 GHz, до 2,8 GHz, 3 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор i5 Intel® Core™

Памет

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB)

Съхраняване

1 TB 5400 rpm SATA
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера

HP TrueVision HD уеб камера (предно разположена) с вграден двоен масив цифров микрофон

Сензори

Акселерометър

Комуникация

Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN; Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Слот за заключване Kensington MicroSaver; Парола при включване; Приема заключващи устройства за защита на трети страни;
Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x 1080)

Видео

NVIDIA GeForce 940M (4 GB DDR3L заделена)

Звук

B&O PLAY; Двойни високоговорители

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура от „островен тип“ с вградена цифрова клавиатура; HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

4-клетъчна, 41 WH литиево-йонна батерия; Батерия, която може да се сменя от потребителя

Захранване

65 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Естествено сребристо; Дизайн с хоризонтални декоративни линии

Допълнителна информация

№ на продукт: P5P88EA #AKS
UPC/EAN код: 889894950949

Тегло

2,29 кг; Опакован: 3,03 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

38,45 x 26,11 x 2,52 см; Опакован: 50,8 x 30,5 x 7,6 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Безжична
мишка HP
X3300 (бяла)
H4N94AA

Черни HP
слушалки
H2800
J8F10AA

Черна раница
HP Odyssey за
лаптоп до
39,62 см (15,6
инча)
L8J88AA

3-годишна гаранция с връщане в склад
U4817E
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