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Udtryksfulde farver. Imponerende kraft.
Vi har opdateret designet med fokus på dig, og
den farverige HP Pavilion bliver bare bedre og
bedre. Vores mest populære bærbare pc er nu
endnu stærkere, så du kan se mere, spille mere og
gemme mere – alt sammen med stil.

Smartere stil
Farverig inde fra og ud – med det nye gradueringsdesign rundt om tastaturet er du sikker på at gøre
indtryk, uanset hvor du tager hen.
Forøget ydeevne
Vi har forbedret databehandlingskraften med den nyeste teknologi, så du får en virkelig imponerende
hastighed og ydeevne.
Gem mere
Med op til 2 TB lagerplads og øget hukommelse kan du hurtigt skifte imellem forskellige apps, og nemt
gemme det voksende bibliotek med underholdning.
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte til dig.1
Fremhævede funktioner:
● Windows 10 Home er kommet. Udfør fantastiske ting helt uden problemer med den velkendte følelse,
du får med Windows – bare bedre.2
● Se dvd-film3 ved hjælp af det integrerede optiske drev (ekstratilbehør) – eller brænd dine egne
mediefiler.
● Nem tilslutning af skærme, printere, enheder og meget mere.
● Du kan løbe ærinder, rejse eller passe arbejdet i længere tid uden at skulle bekymre dig om opladning.4

HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang. 2 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering
og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales
ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com. 3 De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres. 4 Batteriets levetid afhænger
af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med
tiden og afhængigt af brugen. Find yderligere oplysninger på http://www.bapco.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6500U med Intel® HD Graphics 520 (2,5 GHz, 4 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i7-processor

Hukommelse

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s

Harddiskplads

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; Flash-cache: 8 GB; Flash-cachemodulet er udviklet til at fremskynde systemresponsens oplevelse, og det anvendes
ikke som ekstra lagerkapacitet. Brugeren kan hverken fjerne det eller få adgang til det.
Dropbox1
SuperMulti dvd-brænder

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret dual array-digital mikrofon

Sensorer

Accelerationsmåler

Kommunikation

Integreret 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

Holder til Kensington MicroSaver-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med sikkerhedslås fra tredjepart; Understøtter Trusted Platform
Module (TPM)

Skærm

FHD IPS WLED-bagbelyst, refleksfri skærm (1920 x 1080) på 43,9 cm (17,3") (målt diagonalt)

Video

NVIDIA GeForce 940M (4 GB DDR3L dedikeret)

Lyd

B&O PLAY med 2 højttalere

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse ("island-style") med integreret numerisk tastatur; HP Imagepad med understøttelse af multiberøringsgestik

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

4-cellers, 41 Wh Li-ion; Udskifteligt batteri

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 65 W

Produktfarve

Naturlig sølv; Design med vandrette penselstrøg

HP-apps

HP Games fra WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: W4Y67EA #UUW
UPC/EAN code: 889899671757

Vægt

2.79 kg; Pakket: 3,48 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

41,88 x 28,68 x 2,71 cm; Pakket: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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* Medfølger ikke.
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