Karta produktu

HP ENVY Notebook
15-ae110nw
Wyróżniający się wygląd. Niezapomniana moc.
Od olbrzymiej wydajności aż po wspaniały wygląd
– komputer przenośny HP ENVY to uosobienie
wysokiej klasy. Najnowsze procesory,
niesamowita żywotność akumulatora i bogaty
dźwięk pozwolą Ci zmierzyć się z każdym
zadaniem.

Nowy poziom wydajności
Dzięki niekwestionowanej mocy niewiarygodnie szybkiego procesora Intel®, wysokiej klasy karcie
graficznej i ogromnej przestrzeni dyskowej ten komputer przenośny imponuje na każdym kroku.
Wyjątkowa żywotność akumulatora
W biurze, w domu lub gdziekolwiek indziej – pracuj przez cały dzień dzięki wytrzymałemu akumulatorowi,
który najzwyczajniej się nie poddaje.
Niezwykle bogaty dźwięk
Najnowocześniejszy system audio Bang & Olufsen przekształca komputer w scenę, na której rozrywka
ożywa i przepełnia się dźwiękiem, który możesz poczuć. Zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym dźwięku
na komputerze.
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemy Windows
– z wieloma udoskonaleniami.2
● Gry i filmy w rozdzielczości HD z dużą liczbą klatek na sekundę i bardzo wyraźnym obrazem
zapewnianym przez kartę graficzną NVIDIA GeForce.
● Odtwarzaj filmy na płytach DVD3 dzięki opcjonalnemu, zintegrowanemu napędowi optycznemu – lub
nagrywaj własne materiały.
● Widoczność pozostaje dobra nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach i zaciemnionych
samolotach. Podświetlana klawiatura umożliwia wygodne pisanie w większej liczbie środowisk.

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 i/lub
oprogramowania. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.microsoft.com. 3 Rzeczywiste prędkości mogą się różnić. Kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi jest zabronione.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U z kartą graficzną Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, do 2,8 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Pamięć

8 GB pamięci DDR3L-1600 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

Czujniki

Akcelerometr

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem
Miracast)

Łatwa obsługa

Czytnik linii papilarnych HP SimplePass; Gniazdo blokady Kensington MicroSaver; Hasło do uruchomienia komputera; Obsługa urządzeń
zabezpieczających innych producentów; Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM)

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

Bang & Olufsen z 4 głośnikami i 1 głośnikiem niskotonowym

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; 4 porty USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 port RJ-45
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Typ baterii

3-ogniwowy, 55,5 Wh, pryzmatyczny litowo-jonowy

Zasilanie

Zasilacz 90 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalnie srebrna obudowa aluminiowa

Aplikacje HP

HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Oprogramowanie

Evernote; Skype

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™2

Informacje dodatkowe

P/N: P1S55EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889899055342

Waga

2,36 kg; Zapakowane: 3,3 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Zapakowane: 55 x 30,5 x 7,6 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.

Mysz
bezprzewodow
a HP Z5000
E5C13AA

Głośnik
bezprzewodow
y HP, biały
S6500
N5G10AA

Torba HP SMB
Topload 39,62
cm (15,6")
T0F83AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM946E
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pominięte w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows
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