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Zoveel kracht en toch zo dun.
Ontwerp en technologie zijn naar een hoger
niveau getild. Ambachtelijke materialen en
schitterend vakmanschap hebben een unieke
ervaring gecreëerd. De verleiding van deze
prachtige laptop met zijn adembenemend fraaie
design, een dikte van slechts 10,4 mm en Intel®
Core™ i5- of i7-power kun je niet weerstaan.
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Er is dun en er is dunner
Verlangen begint bij een uniek ontwerp. Deze ongelofelijk dunne laptop van stevig aluminium en
koolstofvezel geeft het begrip 'perfectie' een nieuwe inhoud.
Meer kracht in elke millimeter
Eindelijk gaan verbluffende prestaties en een revolutionair ontwerp hand in hand. Het geavanceerde
hyperbarische koelsysteem zuigt koude lucht aan om de kracht van Intel® Core™ i2 optimaal te benutten.
Plezier voor ogen en oren
Kies voor een superieure entertainmentervaring met een Full-HD-scherm3 met Corning® Gorilla® Glass van
rand tot rand, audio van Bang & Olufsen en drie USB-C™-poorten4 voor ondersteuning van externe
schermen en accessoires.
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.17
Pluspunten:
● Windows 10 is beschikbaar. Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface, maar dan
beter.
● De 6e generatie Intel® Core™-processors is sneller en stiller, bevat meer functionaliteit en bezorgt je een
ongekend heftige computerervaring.
● Op dit BrightView-scherm worden je video's, foto's en documenten helder duidelijk weergegeven, ideaal
voor gebruik binnen.
● Geniet van een scherpe weergave op dit schitterende Full-HD scherm – ook via de ultrabrede
inkijkhoeken.

Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. 3 Full high-definition content is vereist voor de
weergave van (FHD) beelden. 4 USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. 17 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP.
Internettoegang is vereist. 5 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. 6 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden. 7 De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele schijf.
Prestatieverbetering varieert afhankelijk van de systeemhardware en de configuratie.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Software – productiviteit

Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten

Processor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, tot 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: 6e generatie Intel® Core™ i5-processor

Geheugen

8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

HP TrueVision HD-camera met twee digitale microfoons

Communicatie

Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak

Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

33,8-cm (13,3-inch) diagonaal FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Geluid

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Vier luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit; TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Poorten

1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C™, HP USB-boost); 2 USB 3.1 Gen 2 (Type-C™, HP USB-boost, Thunderbolt)

Type batterij

4-cels, 38-Wh lithium-ion

Voeding

45-Watt Type-C™ USB-adapter

Productkleur

Donker zilvergrijs, luxe koperkleurig toetsenbordframe

HP apps

HP Cool Control; HP Lounge

Software

Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™1

Meegeleverde accessoires

Hoes; USB Type-C™ naar USB 3.0-adapter

Extra informatie

P/N: F0E01EA #ABH
UPC/EAN code: 889899965764

Gewicht

1,11 kg; In verpakking: 3,42 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; In verpakking: 42,9 x 12,6 x 33,5 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
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McAfee LiveSafe 12 maanden gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 12 maanden inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP S6500 zwarte
draadloze
luidspreker
N5G09AA

HP H3100 zwarte
hoofdtelefoon
met kabel
T3U77AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM963E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De
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Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt
gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van
de betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software 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.
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