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Razmišljajte, ko niste za mizo
Najboljših zamisli ne dobite vedno za mizo.
Izjemno velik zaslon prenosnega računalnika
ENVY in moč, ki jo nudijo namizni računalniki,
omogočata, da si vzamete svobodo in uživate v
pogledu s terase ali v udobju kavča.

Velika moč. Velika shramba.
V tem prenosnem računalniku je izboljšano vse, od hitrosti višje ravni, ki jo zagotavlja napredni procesor
Intel®, do ogromne shrambe, ki je na voljo z dodatnimi dvojnimi trdimi diski.
Izjemno bogata zvočna izkušnja
Vrhunski zvok Bang & Olufsen pretvori vaš računalnik v glasbeni studio, v katerem zabava oživi z zvokom,
ki ga lahko občutite. Oblikovan za izpopolnjen zvok v računalniku.
Več zaslona. Več svobode.
Ustvarjalnosti ni mogoče ustaviti, zakaj bi torej delali samo v eni sobi? S tem zaslonom Full HD z diagonalo
43,9 cm (17 palcev) lahko preprosto ustvarjate kjer koli v hiši.1
Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.3
● Pojdite po opravkih, potujte in opravljajte delo dlje, pri tem pa ne skrbite glede ponovnega polnjenja.
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.
● S štirimi zvočniki in nizkotonskim zvočnikom zvok Bang & Olufsen pretvori vaš računalnik v glasbeni
studio, v katerem zabava oživi z zvokom, ki ga lahko občutite. Oblikovan za izpopolnjen zvok v
računalniku.

Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 3 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej
kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta
funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu
http://www.microsoft.com.
1

Podatkovni list

HP ENVY Notebook
17-r104nn

Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700HQ z grafično kartico Intel HD 530 (2,6 GHz, do 3,5 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 šeste generacije

Nabor vezij

Intel HM170

Pomnilnik

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); Hitrosti prenosa podatkov do vključno 1600 MT/s

Shranjevanje

256 GB M.2 SSD; 1 TB 5400 obr./min SATA
Dropbox1
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Kamera Intel® RealSense™ 3D z dvokanalnima digitalnima mikrofonoma

Senzorji

Merilnik pospeška

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Bralnik prstnih odtisov HP SimplePass; reža za ključavnico Kensington MicroSaver; geslo za vklop; podpora za naprave za varnostno zaklepanje
drugih proizvajalcev; podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon FHD IPS z diagonalo 43,9 cm (17,3 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB namenskega pomnilnika DDR3L)

Zvok

Bang & Olufsen s 4 zvočniki in 1 nizkotonskim zvočnikom

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 4 vrata USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

6-celični litij-ionski akumulator (62 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje

Napajalnik AC 120 W

Barva izdelka

Naravno srebrn, aluminijast pokrov; Grafitno siva

Aplikacije HP

HP SimplePass

Programska oprema

Evernote; Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: W2V69EA #ABB
Koda UPC/EAN: 889899408650

Teža

2,82 kg; Pakirano: 3,95 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

41,5 x 28,13 x 3,03 cm; Pakirano: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP Z3200
Natural Silver
Wireless Mouse
N4G84AA

HP White
S6500 Wireless
Speaker
N5G10AA

HP 17.3
Signature Slim
Topload Case
T0E19AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E
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