Karta produktu

HP Pavilion Gaming
15-ak050nw
NIGDY. NIE. PRZESTAWAJ. GRAĆ.
Zdobądź przewagę nad konkurentami dzięki
komputerowi przenośnemu, o którym rywale
długo nie przestaną mówić. Potężne podzespoły i
agresywne wzornictwo, dzięki którym zawsze i
wszędzie będziesz gotowy na kolejną epicką
wyprawę.

Legendarna wydajność
Uzbrój się w kartę graficzną NVIDIA® GTX 950M oraz 4-rdzeniowy procesor i staw czoła wszelkim
wymaganiom. Jego nie trzeba poprawiać.
Stworzony by dominować
Komputer przenośny o agresywnym charakterze. Wzornictwo z wyraźnymi, zielonymi akcentami
odwzorowuje jego dziką naturę.
Potężny dźwięk doskonałej jakości
Zanurz się w autentycznym dźwięku. Nie ograniczaj się do słuchania... Daj się poruszyć firmie HP i
systemowi dźwięku B&O PLAY.
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemy Windows
– z wieloma udoskonaleniami.2
● Rozświetl noc zielonym podświetleniem klawiszy. Dzięki podświetlonej klawiaturze widoczność
pozostaje dobra nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach.
● Szybciej, ciszej, więcej funkcji – praca na komputerze nigdy nie była bardziej wydajna i komfortowa
dzięki procesorom Intel® Core™ 6. generacji.
● Zanurz się w autentycznym dźwięku dzięki 2 głośnikom. Nie ograniczaj się do słuchania... Daj się
poruszyć firmie HP i systemowi dźwięku B&O PLAY.

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości
aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6300HQ z kartą graficzną Intel® HD Graphics 530 (2,3 GHz do 3,2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Zestaw układów

Intel HM170

Pamięć

8 GB pamięci DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Archiwizacja danych

Dysk SATA 1 TB 5400 obr./min SSHD; Flash cache: 8 GB; Pamięć podręczna flash ma na celu przyspieszenie reakcji systemu i nie jest
wykorzystywana jako dodatkowa pamięć do przechowywania danych. Jest niedostępna i niemożliwa do wyjęcia przez użytkownika.
Dropbox1
Nagrywarka DVD SuperMulti

Kamera internetowa

Kamera internetowa HP TrueVision HD (z przodu) ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T; 802.11b/g/n (1x1) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem Miracast)

Łatwa obsługa

Gniazdo blokady Kensington MicroSaver; Hasło zasilania; Obsługa urządzeń zabezpieczających innych firm

Wyświetlacz

Ekran FHD IPS o przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem WLED (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB dedykowanej pamięci DDR3L)

Dźwięk

B&O PLAY; Dwa głośniki

Klawiatura

Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z odizolowanymi klawiszami i klawiaturą numeryczną; HP Imagepad z obsługą gestów
wielopunktowych

Porty

1 port HDMI; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 1 port USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 port RJ-45
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Typ baterii

4-ogniwowy, 48 Wh, litowo-jonowy; Bateria wymieniana przez użytkownika

Zasilanie

Zasilacz 90 W pr. zm.

Kolor produktu

Błyszcząca czerń; Hybrydowy zielony wzór

Aplikacje HP

HP 3D DriveGuard

Oprogramowanie

Evernote; Skype; Benchmark Unigine Heaven; Benchmark Unigine Valley

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™2

Informacje dodatkowe

P/N: P0G78EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889894961693

Waga

2,32 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

38,45 x 26,51 x 2,88 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z
Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Głośnik
bezprzewodow
y HP Roar Plus,
czarny
G0H96AA

Mysz HP X9000
OMEN
J6N88AA

Plecak HP
Omen Gaming o
przekątnej 17,3
cala
K5Q03AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM945E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji
systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są
znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli.

