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Περισσότερη ισχύς σε κάθε χιλιοστό
Το λεπτό είναι στη μόδα. Αυτός ο φορητός
υπολογιστής HP ENVY είναι ο λεπτότερος που
έχουμε δημιουργήσει. Αυτό το εξαιρετικά κομψά
σχεδιασμένο σώμα συμπυκνώνει την ισχύ ενός
υπολογιστή υψηλής απόδοσης. Είναι φορητός.
Είναι όμορφος. Θα γίνει η νέα σας εμμονή.

Το λεπτό έγινε λεπτότερο
Με πάχος μόλις 12,9 mm, αυτός ο εξαιρετικά λεπτός φορητός υπολογιστής είναι σίγουρο ότι θα σας
συναρπάσει με την περίτεχνα σχεδιασμένη μεταλλική κατασκευή του και την εντυπωσιακή οθόνη Full
HD, ή προαιρετικά Quad HD+1, χωρίς πλαίσιο.
Σχεδιασμένος για υπεροχή
Με επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς2, μονάδα SSD έως 512 GB3 και ολοκληρωμένη σειρά θυρών,
έχετε τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης και εξαιρετικής λεπτότητας.
Εντυπωσιακή αντοχή
Μην σας ξεγελάει το μέγεθος. Αυτό το πανέμορφο, ελαφρύ εργαλείο διαθέτει μπαταρία τεράστιας
αντοχής, που προσφέρει έως και 10 ώρες αδιάκοπης παραγωγικότητας.4

Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD. Η οθόνη Quad HD+ (3.200 x 1.800) είναι προαιρετική και πωλείται ξεχωριστά. Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD. 2 Η τεχνολογία
πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία.
Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης. Οι ονομασίες Intel και Core είναι
εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. 3 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως και 35 GB του σκληρού
δίσκου δεσμεύονται για χρήση από το λογισμικό επαναφοράς συστήματος.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, έως 2,8 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 6ης γενιάς

Μνήµη

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (στη μητρική)

Αποθήκευση

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

Κάμερα web HD HP TrueVision (μπροστινή) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Επικοινωνία

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP SimplePass, υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver, κωδικός εκκίνησης. Δέχεται
συσκευές ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών. Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD 520

Ήχος

Bang & Olufsen, δύο ηχεία

Πληκτρολόγιο

Τύπου island πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό; Touchpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερών ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 45 Wh

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 45 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα από αλουμίνιο σε φυσικό ασημί

Εφαρμογές ΗΡ

HP SimplePass

Λογισμικό

Evernote; Skype

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: F4T55EA #AB7
UPC/EAN code: 889899895559

Βάρος

1.36 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Δερμάτινη θήκη
HP 13,3
F3W21AA

Ποντίκι HP
Z8000
Bluetooth
H6J32AA

Ασημί
ασύρματο
ποντίκι HP
Z3200
N4G84AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM963E
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