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Prepoznavno oblikovanje. Moč, ki si jo boste zapomnili.
Od vrhunske zmogljivosti do osupljivega
oblikovanja – v tem prenosnem računalniku HP
ENVY se kakovost čuti v vsaki obliki in vsaki
slikovni točki. Z najnovejšimi procesorjj, izjemno
življenjsko dobo akumulatorja in obogateno
zvočno izkušnjo boste pripravljeni na vse, kar vam
bo prinesel dan.

Neverjetna zmogljivost
Ta prenosni računalnik vas bo navdušil z nesporno močjo svetlobno hitrega procesorja Intel®, izjemno
kakovostno grafiko in ogromno shrambo.
Izjemna življenjska doba akumulatorja
V službi in doma ter v vsem času med njima vam bo služil izvrsten akumulator, ki se kar ne izprazni.

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.
Posebnosti:
● Uživajte v igrah in filmih v vsej veličastnosti, ki jo zagotavlja visoka ločljivost z enakomerno hitrostjo
sličic in čudovito jasnostjo grafične kartice NVIDIA GeForce.
● Glejte filme na DVD-jih3 ali ustvarite svoj medij z dodatnim integriranim optičnim pogonom.
● Nadaljujte z delom tudi v slabo osvetljenih prostorih ali med nočnimi poleti. Z osvetljeno tipkovnico
lahko udobno tipkate v več vrstah okolij.

3

Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U z grafično kartico Intel® HD 520 (2,3 GHz, do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 šeste generacije

Pomnilnik

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Shranjevanje

1 TB 5400 obr./min SATA
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Senzorji

Merilnik pospeška

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11b/g/n 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 39,6 cm (15,6 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (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

3-celični litij-ionski prizmatični akumulator (55,5 Wh)

Napajanje

Napajalnik AC 90 W

Barva izdelka

Naravno srebrn, aluminijast pokrov

Dodatne informacije

Št. dela: W2W42EA #BED
Koda UPC/EAN: 889899609354

Teža

2,36 kg; Pakirano: 3,3 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Pakirano: 55 x 30,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

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.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Brezžična miška
HP Z5000
E5C13AA

HP White
S6500 Wireless
Speaker
N5G10AA

HP 15.6 SMB
Topload Case
T0F83AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
marec 2016

