Taulukot

HP Pavilion Notebook
17-g165no
Vetoavat värit. Vaikuttava teho.
Värikäs HP Pavilion vain paranee ja paranee, sillä
se on suunniteltu uusiksi käyttäjää ajatellen.
Eniten myyty kannettavamme on nyt entistä
tehokkaampi, joten voit katsella enemmän, pelata
enemmän ja tallentaa enemmän – ja tyylillä!

Piristystä tyyliin
Kannettava on värikäs niin sisä- kuin ulkopuoleltakin, ja viimeistään uusi pistekuviointi näppäimistön
ympärillä tekee vaikutuksen, missä tahansa konetta käytätkin.
Potkua suorituskykyyn
Uusin tekniikka on mahdollistanut käsittelytehon kasvattamisen niin, että voit todella kokea vaikuttavan
suorituskyvyn ja -nopeuden.
Tallenna enemmän
Jopa 2 Tt:n tallennustila ja entistä suurempi muisti mahdollistavat nopean vaihtamisen useiden
sovellusten välillä ja sisältöjen helpon tallentamisen alati kasvavaan viihdekirjastoosi.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.1
Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.2
● Katso DVD-elokuvia3 käyttämällä valinnaista, laitteeseen sisältyvää optista asemaa tai tallenna
DVD-levylle itse materiaalia.
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.
● Käy hoitamassa asioita, matkusta ja elä huolettomasti akun lataamisesta piittaamatta.4

Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä. 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä
saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään
automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com. 3 Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia. 4 Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten,
ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.bapco.com.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Neliytiminen AMD A10-8780P APU -suoritin (2 GHz, jopa 3,3 GHz, 2 Mt:n välimuisti)
Prosessorituoteperhe: A-sarjan neliytiminen AMD-suoritin

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (2×4 Gt); Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Tallennustuotteet

1 Tt:n SATA SSHD (5 400 kierr./min); Flash-välimuisti: 8 Gt; Flash-välimuistimoduulin tarkoitus on kiihdyttää järjestelmän vasteaikaa. Sitä ei voi
käyttää lisätallennustilana. Se ei ole irrotettava eikä käyttäjän käytettävissä.
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja sisäinen digitaalinen kaksoismikrofoni

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko; 802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu täysteräväpiirtonäyttö (1 920 × 1 080)

Näytönohjain

AMD Radeon R7 M360 -grafiikkasuoritin (2 Gt:n erillinen DDR3-muisti)

Ääni

B&O PLAY, kaksi kaiutinta

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö erillisillä näppäimillä ja numeronäppäimistöllä; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

65 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Puhdas hopea; Vaakaviivakuvio

HP:n sovellukset

WildTangentin tarjoama HP Games; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Skype

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Mukana toimitettavat lisävarusteet

AMD-pelitosite

Lisätiedot

P/N: W6X31EA #UUW
UPC/EAN code: 889899671771

Paino

2.79 kg; Pakattu: 3,48 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

41,88×28,68×2,71 cm; Pakattu: 55 × 34,5 × 7,6 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

Langaton HP
X3300 -hiiri
(valkoinen)
H4N94AA

HP H2800,
musta
kuulokemikrofo
ni
J8F10AA

Päältä avattava
HP Signature
Slim -laukku
43,94 cm:n
(17,3 tuuman)
laitteille
T0E19AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E
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