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Mer kraft i hver millimeter
Tynt er tingen, og denne bærbare HP ENVY-PC-en
leverer varene. Denne utrolig slanke og elegante
utformingen inneholder kraften til en
høyytelses-PC. Den er bærbar. Den er vakker.
Dette blir din nye flamme.

Tynn har blitt enda tynnere
Vår tynneste bærbare PC noensinne er bare 12,9 mm tykk og skaper garantert interesse, med det
kunstnerisk utformede metallkabinettet og imponerende Full-HD- eller Quad HD +-skjerm (valgfri)1.
Utformet for utmerkelse
Med 6. generasjons Intel® Core™ i-prosessorer2, opptil 512 GB SSD3 og et komplett utvalg av porter, går
ytelse og suveren tynnhet hånd i hånd.
Ikke la størrelsen lure deg. Denne lette skjønnheten har et kraftig batteri, med opptil 10 timers utrettelig
produktivitet.4

HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.17

Full-HD-innhold (Full High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. Quad HD+ (3200 x 1800)-skjerm er valgfri og selges separat. QHD-innhold (Quad High Definition) er nødvendig for å vise QHD-bilder. 2 Multi-Core
er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. 64-biters databehandlingssystem
kreves. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. 3 For harddisker,
GB = 1 milliard bytes. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 35 GB harddiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare. 4 Batteritiden varierer avhengig av flere faktorer, som
produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se
http://www.bapco.com for mer informasjon. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, opptil 2,8 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (inkludert)

Datalagring

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert dobbel digital mikrofon

Kommunikasjon

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

Brukervennlighet

HP SimplePass fingeravtrykkleser; Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes; Trusted Platform
Module (TPM)

Skjerm

QHD IPS antirefleks WLED-bakbelyst på 33,8 cm (13,3" diagonalt) (3200 x 1800)

Video

Intel® HD Graphics 520

Lyd

Bang & Olufsen; To høyttalere

Tastatur

"Island"-stil i full størrelse, bakbelyst; TouchPad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

3-cellers, 45 Wt Litiumionpolymer

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv, aluminumsdeksel

HP-apper

HP Lounge; HP SimplePass

Programvare

Evernote; Netflix; Skype

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: X8P77EA #UUW
UPC/EAN code: 190780301128

Vekt

1.36 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves,
men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP
13,3-tommers
læretui
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth-mus
H6J32AA

HP Z3200
trådløs mus i
natursølv
N4G84AA

3 års henting og retur
UM963E
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