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Geen beperkingen meer
Als je voor elke stap naar succes hard moet
werken, heb je een apparaat nodig dat serieus
presteert. Maak kennis met de nieuwste ENVY
laptop, een revolutionair device dat ook de meest
ambitieuze uitdagingen niet uit de weg gaat.

Meer entertainmentplezier
Revolutionair entertainment begint met een fantastische bioscoopervaring. Je zit er middenin met een
briljant FHD-scherm of een 4K-scherm1 op bepaalde modellen, audio van Bang & Olufsen en HP Audio
Boost-technologie.
Krachtige machine
Met tot 16 GB RAM, de nieuwste Intel® Core™ i-processors en tot 512 GB PCIe-opslag op bepaalde
modellen kun je razendsnel door je entertainmentbibliotheek scrollen en documenten openen.
De hele dag mobiel
Als je non-stop doorgaat, heb je een apparaat nodig dat je nooit in de steek laat. Deze lichte, dunne laptop
met een metalen behuizing en een batterij die de hele dag meegaat2, is tegen alles opgewassen, wat je
ook doet.
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

4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden. 2 De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze
functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op http://www.bapco.com voor meer informatie. 17 Gratis 12
maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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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 DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Gegevensopslag

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

Sensoren

Accelerometer

Communicatie

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

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver®-slot; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal FHD IPS UWVA BrightView WLED-backlit (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Geluid

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Twee luidsprekers

Toetsenbord

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

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3 USB 3.0 (1 HP USB-boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

3-cels, 52-Wh lithium-ion; Gewicht
Ondersteunt snel opladen van de batterij: 90% in 95 minuten

Beoogde batterijlevensduur

Geschatte batterijlevensduur tot 9 uur3

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Natuurlijk zilver, aluminium

HP apps

HP CoolSense; HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™2

Extra informatie

P/N: E9N32EA #ABH
UPC/EAN code: 190780136201

Gewicht

1,99 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

38 x 25,5 x 1,79 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

25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 3
Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen
applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com
voor meer informatie.
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Premium
koerierstas
J4Y51AA

HP Z3200
natuurlijk
zilveren
draadloze muis
N4G84AA

HP 15,6-inch
(39,62-cm)
zwartblauwe
neopreenhoes
V5C31AA

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 van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware,
drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende
ondernemingen.
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