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15-ab211nd
Aansprekende kleuren. Indrukwekkende kracht.
De speciaal voor jou ontworpen gekleurde HP
Pavilion wordt steeds beter. Onze best verkochte
notebook is nu krachtiger, zodat je meer kunt
bekijken, gamen en opslaan – in stijl.

Lichter van stijl
Je maakt beslist indruk met dit nieuwe ontwerp met gekleurde binnen- en buitenzijde en verlopende
kleuren rond het toetsenbord.
Betere performance
Wij hebben de kracht van de processor vergroot met de nieuwste technologie om indrukwekkende
snelheden en prestaties te bieden.
Meer ruimte
Tot 2 TB opslag en meer geheugen om snel tussen verschillende apps te schakelen en je groeiende
entertainmentbibliotheek op te slaan.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.1
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.2
● Bekijk films op dvd3 met de optionele ingebouwde optische drive of schrijf uw eigen media.
● Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.
● Je kunt hem de hele dag onderweg, op reis en thuis gebruiken zonder op te laden.4

Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist. 2 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie
is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 3 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal. 4
De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op http://www.bapco.com voor meer informatie.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i3-6100U met Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: 6e generatie Intel® Core™ i3-processor

Geheugen

6 GB DDR3L SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)

Gegevensopslag

256-GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti dvd-brander

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met geïntegreerde dual-array digitale microfoon aan de voorzijde

Sensoren

Accelerometer

Communicatie

Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (1x1) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver-slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Ondersteuning voor
Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal FHD ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Geluid

B&O PLAY; Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl, met geïntegreerde numerieke toetsen; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

4-cels, 41-Watt/u lithium-ion; Door de gebruiker te vervangen batterij

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Glanzend zwart; Penseelstreekmotief met horizontale lijnen

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote; Skype

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: V2H10EAFAKE #ABH
UPC/EAN code: 889899407998

Gewicht

2,29 kg; In verpakking: 3,03 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; In verpakking: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP X3300
draadloze muis
(wit)
H4N94AA

HP H2800
zwarte
hoofdtelefoon
J8F10AA

HP 15,6-inch
(39,62-cm)
Black Odyssey
backpack
L8J88AA

3 jaar haal- en
brengservice
U4819E

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Niet
alle functies zijn in alle edities van Windows 8 en Windows 8.1 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of
software nodig om de functionaliteit van Windows 8 en Windows 8.1 volledig te benutten. Meer http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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