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Мислете извън бюрото
Големите мисли не винаги идват на бюрото.
Откъснете се и се насладете на гледката от
вашата веранда или се настанете удобно на
дивана с впечатляващо големия екран на този
преносим компютър ENVY, който е и мощен
като настолен компютър.

Много мощ. Много място за съхранение.
От скоростта от следващо поколение на модерния му процесор Intel® до огромното място за
съхранение на предлаганите като опция два твърди диска, всичко в този преносим компютър е
ускорено максимално.
Забележително богато звуково изживяване
Усъвършенстваният звук от Bang & Olufsen превръща вашия компютър в звукова сцена, където
забавлението оживява със звук, който можете да усетите. Създаден да бъде истинско звуково
съвършенство за компютър.
Повече екран. Повече свобода.
След като творческата свобода не подлежи на ограничения, защо да се затваряте само в една стая?
Творете лесно на Full HD дисплей с диагонал 43,9 см (17 инча) от всяко едно място вкъщи.1
Изобразяване:
● Windows 10 Home е тук. Правете страхотни неща с познатия ви Windows - но още по-добър.3
● Вършете задачи, пътувайте и бъдете по-дълго навън, без да се притеснявате за презареждане.
● По-бързи, по-тихи и с по-голяма функционалност, процесорите Intel® Core™ от шесто поколение
подобряват работата ви с компютъра както никога досега.
● С четири високоговорителя и събуфер звукът от Bang & Olufsen превръща вашия компютър в
аудио сцена, където забавлението оживява със звук, който можете да усетите. Създаден да бъде
истинско звуково съвършенство за компютър.

Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 2 Не всички функции са налични във всички издания или версии на
Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows.
Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ i7-6700HQ с графична карта Intel HD 530 (2,6 GHz, до 3,5 GHz, 6 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 6-то поколение Intel® Core™ i7 процесор

Чипсет

Intel HM170

Памет

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); Скорости на прехвърляне до 1600 MT/сек.

Съхраняване

256 GB M.2 SSD; 1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера

Intel® RealSense™ 3D Camera с двуканални цифрови микрофони

Сензори

Акселерометър

Комуникация

Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта; Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (2x2) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Леснота на употреба

Четец за пръстови отпечатъци HP SimplePass; Слот за заключване Kensington MicroSaver; Парола при включване; Приема заключващи
устройства за защита на трети страни; Поддръжка на модула за сигурност на платформата (TPM)

Дисплей

43,9 см (17,3 инча) диагонал, FHD IPS антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x 1080)

Видео

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L заделена)

Звук

Bang & Olufsen с 4 високоговорителя и 1 събуфер

Клавиатура

Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка; TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове

Портове

1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията

6-клетъчна, 62 Wh литиево-йонна батерия; Батерия, която може да се сменя от потребителя

Захранване

120 W захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта

Сребрист алуминиев капак; Линеен въглерод

Приложения на НР

HP SimplePass

Софтуер

Evernote; Skype

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™2

Допълнителна информация

№ на продукт: W2V69EA #ABB
UPC/EAN код: 889899408650

Тегло

2,82 кг; Опакован: 3,95 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери

41,5 x 28,13 x 3,03 см; Опакован: 55 x 34,5 x 7,6 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния
търговски представител на HP.

25 GB безплатно онлайн съхранение за шест месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за
онлайн актуализации след това.)
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Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Сребриста
безжична
мишка HP
Z3200
N4G84AA

Бял безжичен
високоговорит
ел HP S6500
N5G10AA

Чанта HP
Signature Slim
Topload за
лаптоп до
43,94 см (17,3
инча)
T0E19AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
UM931E
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