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Ekspresyjne kolory. Imponująca moc.
Zaprojektowany z myślą o Tobie, kolorowy HP
Pavilion staje się coraz lepszy. Nasz najlepiej się
sprzedający komputer przenośny zyskał większą
moc, aby umożliwić Ci oglądanie większej liczby
filmów, granie w większą liczbę gier i
przechowywanie większej ilości danych – a to
wszystko w stylowej oprawie.

Pogodny styl
Barwne elementy wewnętrzne i zewnętrzne oraz nowy, stopniowany wzór wokół klawiatury sprawią, że
zrobisz świetne wrażenie wszędzie, gdzie się udasz.
Większa wydajność
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii zwiększyliśmy moc obliczeniową komputera, aby zaoferować
Ci naprawdę imponującą szybkość i wydajność pracy.
Więcej miejsca
Aż do 2 TB pojemności dyskowej i większa ilość pamięci pozwoli Ci szybko przełączać się pomiędzy
aplikacjami i z łatwością przechowywać rosnącą bibliotekę multimedialną.
Obejmuje:
● Odtwarzaj filmy na płytach DVD3 dzięki opcjonalnemu, zintegrowanemu napędowi optycznemu – lub
nagrywaj własne materiały.
● Łatwe podłączanie do monitorów, drukarek i innych urządzeń.
● Załatwiaj sprawy na mieście, podróżuj i pracuj na komputerze dłużej bez martwienia się o doładowanie
akumulatora.4
● Firma HP i system B&O Play zapewniają bogaty, autentycznie brzmiący dźwięk, który otacza
użytkownika muzyką i rozrywką tak realną, że można ją poczuć. Nie ograniczaj się do słuchania... Daj się
poruszyć firmie HP i systemowi B&O Play.

Rzeczywiste prędkości mogą się różnić. Kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi jest zabronione. 4 Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji,
załadowanych aplikacji, funkcji, obsługi, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje są
dostępne pod adresem www.bapco.com.
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System operacyjny

FreeDOS 2.0

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-5500U z kartą graficzną Intel® HD Graphics 5500 (2,4 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7

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.
Nagrywarka DVD SuperMulti

Kamera internetowa

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

Czujniki

Akcelerometr

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 do uruchomienia komputera; Obsługa urządzeń zabezpieczających innych producentów; Obsługa
modułu Trusted Platform Module (TPM)

Wyświetlacz

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

Video

NVIDIA GeForce 940M (2 GB dedykowanej pamięci DDR3L)

Dźwięk

B&O PLAY; Dwa głośniki

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa ze zintegrowaną 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, 41 Wh, litowo-jonowy; Bateria wymieniana przez użytkownika

Zasilanie

Zasilacz 65 W pr. zm.

Kolor produktu

Naturalne srebro; Konstrukcja z poziomo szczotkowanym wzorem

Informacje dodatkowe

P/N: P1R97EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889899055076

Waga

2,29 kg; Zapakowane: 3,03 kg; Waga zależy od konfiguracji

Wymiary

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Zapakowane: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Wymiary zależą od konfiguracji

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.

Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Mysz
bezprzewodow
a HP X3300
(biała)
H4N94AA

Zestaw
słuchawkowy
HP H2800,
czarny
J8F10AA

Plecak HP
Odyssey 39,62
cm (15,6"),
czarny
L8J88AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM945E
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