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Mere kraft i hver eneste millimeter
Et tyndt design er moderne, og denne bærbare HP
ENVY lever op til forventningerne. På trods af sit
utroligt elegante design er den lige så stærk som
en højtydende pc. Den er bærbar. Den er smuk. Du
vil blive helt forgabt i den.

Tynd har lige fået en helt ny betydning
Denne ultratynde bærbare pc med en tykkelse på kun 12,9 mm vil med garanti imponere. Den er
kunstnerisk udformet i ren metal og har en smuk skærm med billede fra kant til kant i Full HD eller Quad
HD+ (valgfrit) 1.
Designet til at være enestående
Med 6. generations Intel® Core™-processorer2, op til 512 GB SSD3 og et komplet udvalg af porte går
fantastisk ydeevne hånd i hånd med supertyndt design.
Lad ikke størrelsen narre dig. Denne lette skønhed har et utrætteligt batteri med op til 10 timers
produktivitet.4

HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte til dig.17

Det kræver indhold i fuldt HD-format (FHD) at vise billeder i fuldt HD-format. Quad HD+-skærm (3200 x 1800) er tilbehør og skal anskaffes separat. Det kræver indhold i Quad high definition-format (QHD) at vise billeder
i QHD. 2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller programmer. 64-bit-computersystem kræves.
Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering indikerer ikke en større ydeevne. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. 3 I forbindelse med
harddiske er 1 GB = 1 milliard bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 35 GB plads på harddisken er reserveret til systemgendannelsessoftware. 4 Batteriets levetid afhænger af flere forskellige
faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og brugen af det.
Du kan få flere oplysninger på http://www.bapco.com. 17 HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, op til 2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i5-processor

Hukommelse

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (indbygget)

Harddiskplads

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret dual array-digital mikrofon

Kommunikation

Kombination af Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibel)

Brugervenlighed

HP SimplePass-fingeraftrykslæser; Holder til Kensington MicroSaver-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med sikkerhedslås fra
tredjepart; Trusted Platform Module (TPM)

Skærm

Refleksfri, WLED-bagbelyst FHD IPS-skærm (1920 x 1080) på 33.8 cm (13,3")

Video

Intel® HD Graphics 520

Lyd

Bang & Olufsen; To højttalere

Tastatur

Fuld størrelse, bagbelyst ("island-style"); Touchpad med understøttelse af multi-touch-bevægelser

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 3 USB 3.0 (1 HP USB-boost)
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

3-cellers, 45-Wh Li-ion-polymer

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Sølvfarvet aluminiumscover

HP-apps

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: X8P76EA #UUW
UPC/EAN code: 190780301111

Vægt

1.36 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP 13.3
læderetui
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth-mus
H6J32AA

Trådløs HP
Z3200-mus,
naturlig sølv
N4G84AA

3 års afhentning og
returnering
UM963E
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