Datablad

HP Pavilion Gaming
15-ak100no
NEVER. STOP. GAMING.
Krossa motståndet med en bärbar dator som ger
dina fiender något att tala om. Med kraftfull
hårdvara och en giftig design är du alltid redo att
slutföra nästa stora uppdrag, var som helst, när
som helst.

Sagolik prestanda
NVIDIA® GTX 950M-grafikkortet och den fyrkärniga Intel-processorn ger dig de vapen du behöver för att ta
dig an vilken utmaning som helst. Här behövs inga extraliv.
Design som ger dig övertaget
Denna bärbara dator är rå och stilren. Designen med de utmanande gröna detaljerna matchar maskinens
grymma prestanda.
En oerhört kraftfull ljudupplevelse
Låt dig uppslukas av en äkta ljudupplevelse. Nöj dig inte med att bara lyssna – låt HP öppna dina sinnen
med ljud från B&O PLAY.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.1
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.2
● Lys upp mörkret med glödande gröna bakgrundsbelysta knappar. Fortsätt jobba även i svagt upplysta
rum med ett upplyst tangentbord.
● Snabbare, tystare och med fler funktioner förbättrar den 6:e generationens Intel® Core™-processorer
datorupplevelsen som aldrig förr.
● Låt dig uppslukas av en verkligt äkta ljudupplevelse med dubbla högtalare. Nöj dig inte med att bara
lyssna – låt HP öppna dina sinnen med ljud från B&O PLAY.

Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs. 2 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av
funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är
alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6300HQ med Intel® HD Graphics 530 (2,3 GHz, upp till 3,2 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: 6:e generationens Intel® Core™ i5-processor

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB)

Informationslagring

1 TB 5400 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD-brännare

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med integrerad digital dubbelsystemsmikrofon

Kommunikation

Integrerat 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Kompatibel med säkerhetslås från andra tillverkare

Bildskärm

39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS-pekskärm (1 920 x 1 080)

Grafik

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB dedikerat DDR3L)

Ljud

B&O PLAY; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort bakgrundsbelyst chiclet med numeriskt tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

4-cells, 48 Wh litiumjon; Batteri som kan bytas av användaren

Strömförsörjning

90 W nätadapter

Produktens färg

Twinkle-svart; Hybridgrönt mönster

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Evernote; Netflix; Skype; Unigine Heaven Benchmark; Unigine Valley Benchmark

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: W4Y43EA #UUW
UPC/EAN code: 889899813836

Vikt

2,52 kg; Förpackat: 3,35 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,45 x 26,51 x 2,88 cm; Förpackat: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Roar Plus
trådlös
högtalare, svart
G0H96AA

HP X9000
OMEN mus
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HP 17,3-tums
Omen
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3 års hämtningsoch returservice
U4819E
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