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Minden elemében izgalmas
A HP noteszgép a precíz kialakítás, a megbízható
teljesítmény és a kiváló szolgáltatások tökéletes
ötvözete. Stílus és hatékonyság, pénztárcabarát
áron – egy valóban kihagyhatatlan ajánlat.

Az igényeknek megfelelő szolgáltatások kedvező áron
Megbízható tárolás és kiváló teljesítmény a verhetetlen ár-érték arány érdekében.

Színes választék
A választható, ragyogó színek és a textúrázott, ujjlenyomat-taszító borítás stílusos megjelenést biztosít.

Megnövelt akkumulátor-üzemidő
A hosszabb üzemidejű akkumulátorral tovább használhatja a számítógépet a szabadban és utazás
közben.
Szolgáltatások:
● A Windows 10 Home megérkezett. Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most
még könnyebben.2
● Merőben új módon szemlélheti a digitális világot. A nagy felbontású képernyőnek köszönhetően
bámulatos tisztasággal élvezheti a filmek és a fényképek élénk látványát.3
● A DTS Sound+ hangzásának apró részletei gazdag hanghatást biztosítanak a koncertszerű élmény
érdekében.4
● Egyszerűen csatlakozhat a kijelzőkhöz, nyomtatókhoz, készülékekhez és egyebekhez.

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények
vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com. 3A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. 4A DTS és a szimbólum együtt a DTS, Inc. bejegyzett
védjegyei. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Processzor

Intel® Core™ i3-5005U Intel HD Graphics 5500 grafikus vezérlővel (2 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 5. generációs Intel® Core™ i3 processzor

Memória

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Adattárolás

500 GB-os, 5400 f/p SATA
Dropbox1
SuperMulti DVD-író

Webkamera

HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), beépített digitális mikrofonnal

Adatátvitel

Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

Kensington MicroSaver zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó biztonsági zárak támogatása; Trusted Platform Module- (TPM-)
támogatás

Képernyő

39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú, FHD csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

Intel® HD Graphics 5500

Hang

DTS Studio Sound™ 2 hangszóróval

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet beépített numerikus billentyűzettel; Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa

4 cellás, 41 Wh-s lítiumion

Áramellátás

45 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Turbóezüst; Keresztmintás, gyémántmintás

HP alkalmazások

HP 3D DriveGuard

Szoftver

Evernote; Skype

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: W2X42EA #AKC
UPC/EAN-kód: 889899467343

Súly

2,19 kg; Csomagolva: 3,05 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

38,43 x 25,46 x 2,43 cm; Csomagolva: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 6 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.
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vezeték nélküli
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HP H2800
fekete
mikrofonos
fülhallgató
J8F10AA

HP 39,62 cm-es
(15,6
hüvelykes)
felültöltős üzleti
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3 éves el- és
visszaszállítás
U1PS3E
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