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Omöjligt tunn. Avundsvärd konstruktion.
Tunt är inne. Den bärbara HP ENVY är den
tunnaste dator vi någonsin gjort. I den här
enastående snygga och elegant designade
konstruktionen ryms samma kraft som i en
högpresterande PC. Den är bärbar. Den är snygg.
Den kommer att bli din bästa kompis.

Tunt har blivit ännu tunnare
Den endast 12,9 mm tjocka bärbara datorn – den tunnaste vi någonsin gjort – väcker garanterat intresse
med sin konstnärliga utformning helt i metall och fantastiska skärm i full HD eller Quad HD+ som tillval. 1
Gjord för att prestera
Med 6:e generationens Intel® Core™ i-processorer2, upp till 512 GB SSD och en komplett uppsättning
portar går prestanda och överlägset tunn konstruktion hand i hand.
Imponerande uthållighet
Låt inte storleken lura dig. Denna lätta skönhet rymmer ett kraftfullt batteri med upp till 9 timmars
outtröttlig produktivitet.3
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.4
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.5
● Ta med och använd denna lätta och tunna bärbara dator överallt, hemma eller på resan. Ta med den
överallt och få den rätta looken.
● Dubbla högtalare med Bang & Olufsen-ljud omvandlar din dator till en konsertscen eller
inspelningsstudio där underhållningen får liv, med ljud som känns. Utformad för verklig ljudperfektion i
en dator.
● Vi presenterar den blixtsnabba hårddisken som klarar allt du kräver av den. Läs fort in dina appar med
snabba och effektiva Solid State-enheter.

Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av full HD-bilder. Quad HD+-skärmen (3 200 x 1 800) är ett tillval som säljs separat. Quad HD-innehåll krävs för visning av Quad-bilder med hög definition. 2 Den flerkärniga
processorn har utformats för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram har nytta av denna teknik. Ett 64-bitars datorsystem krävs. Prestandan varierar
beroende på din hård- och programvarukonfiguration. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. För SSD-enheter är 1 GB = 1
miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 35 GB av hårddisken är reserverad för programvara för systemåterställning. Micro SD-minneskortet säljs separat. 3 Batteritiden för Windows 10
MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt
ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 4
Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i3-6100U med Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i3-processor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (på kortet)

Informationslagring

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Kommunikation

802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

HP SimplePass fingeravtrycksläsare; Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; Trusted
Platform Module (TPM)

Bildskärm

33,8 cm (13,3") WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IPS-skärm (1920 x 1080)

Grafik

Intel® HD Graphics 520

Ljud

Bang & Olufsen; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst chiclet; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

3-cells 45 Wh litiumjonpolymer

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Natursilver, aluminumskydd

HP-appar

HP Lounge; HP SimplePass

Programvara

Evernote; Netflix; Skype

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: V0Z20EA #UUW
UPC/EAN code: 889899067284

Vikt

1.36 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP 13,3
läderfodral
F3W21AA

HP Roar trådlös
högtalare, vit
F6S96AA

HP Z3200
trådlös mus,
Natural Silver
N4G84AA

3 års hämtnings- och returservice
UM963E
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uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth
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