גיליון נתונים

HP Pavilion Notebook
14-al001nj

Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  ,2.5 GHz) Intel® Core™ i7-6500Uעד  ,3.1 GHzמטמון של  2 ,4 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6

מעבד

זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח (8 GB x 1) 8 GB

זיכרון

כרטיס  M.2 SSDשל 128 GB
Dropbox

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

תצוגה

צג  FHD IPS UWVAבגודל  35.6ס"מ )" (14באלכסון ,עם  BrightViewותאורת  WLEDאחורית )(1,920 x 1,080

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

) NVIDIA® GeForce® 940MXזיכרון  DDR3ייעודי של (2 GB

וידיאו

 ;B&O PLAY; HP Audio Boostרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 3 ,תאים41 Wh ,

צבע מוצר

כסוף טבעי ,מכסה אלומיניום; עיצוב בדוגמת פסים אופקיים ,דפוס מקלדת של חוטים דיגיטליים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  65וואט

מתח

יישומי HP

HP CoolSense

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

CyberLink PowerDirector

תוכנה

P/N: E9N85EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889899994986

מידע נוסף

 1.49ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 1.95 x 22.43 x 33.86ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר אלחוטי  ,HP Z4000אדום
E8H24AA

תיק עם פתח עליון  HP Signature Slim Toploadבגודל
 35.5ס"מ )"(14
L6V67AA
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