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Voimaa intohimollesi
Valmistaudu vapauttamaan sisäinen sisältöä
luova, mediaa himoitseva ja pelejä murskaava
lahjakkuutesi, koska tämä Pavilion-kannettava on
kehitetty täyttämään kaikki tarpeesi.
Turboahdetun suorituskyvyn ansiosta voit siirtyä
mukaansatempaavasta suoratoistosta
viiveettömään videoeditointiin ja tehdä tämän
kaiken missä tahansa.

Luova tehopakkaus
Toteuta suurimmat ja rohkeimmat ideasi tai hoida useita tehtäviä mestarillisesti yhtä aikaa sisäisen
NVIDIA® GTX™ -näytönohjaimen ja uusimpien neliytimisien Intel®-suorittimien avulla1.
Rakasta näkemääsi
Kun muokkaat videoita, katselet hyvää elokuvaa, muokkaat kuvia tai vain pelaat pelejä, jokainen
yksityiskohta tulee näkyviin eloisaan FHD-2 tai 4K-näyttöön3 tietyissä malleissa, joissa on käytössä
IPS-tekniikka.
Todella vaikuttava kuuntelukokemus
Kaksi HP-kaiutinta, HP Audio Boost ja B&O PLAY -asiantuntijoiden mukauttama viritys takaavat syvän ja
aidon kuuntelukokemuksen. Anna äänen liikuttaa sinua.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.17
Ominaisuudet:
● Windows 10 on täällä. Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
● Nopeampi, hiljaisempi, ja enemmän ominaisuuksia - 6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet tekevät
käyttökokemuksestasi paremman kuin koskaan ennen.
● Nauti auringosta ja suosikkisisällöstäsi heijastamattoman paneelin avulla. Heijastamattomuus ja
kiiltämättömyys tarkoittaa vähemmän heijastuksia ulkotiloissa.
● Nauti terävistä kuvista tällä täysteräväpiirtonäytöllä – jopa erittäin laajoista katselukulmista.

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. 2 Full HD -kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD). 3 4K-kuvien katselemiseen vaaditaan 4K-sisältöä. 17 Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12
kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä. 4 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on
aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 5
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Ohjelmisto - tuottavuus

Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille

Prosessori

Intel® Core™ i5-6300HQ -suoritin (2,3–3,2 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä)
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel HM170

Muisti

8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×4 Gt); Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min); 128 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1
Tallentava SuperMulti DVD -asema

Web-kamera

HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari

Tietoliikenne

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000; Intel 802.11ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver® -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Näyttö

43,9 cm:n (17,3 tuuman) WLED-taustavalaistu, heijastamaton täysteräväpiirtoinen IPS UWVA -näyttö (1 920 × 1 080);

Näytönohjain

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)

Ääni

B&O PLAY; HP Audio Boost; stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen, erotetut näppäimet, taustavalaistu; Monikosketusta tukeva kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 USB 2.0 -portti; 2 USB 3.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä;
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Kuusikennoinen 62 Wh:n litiumioniakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku;
Tukee akun nopeaa lataamista: 90 prosenttiin 90 minuutissa

Erinomainen akun kesto

Arvioitu akun kesto jopa 10 tuntia3

Virtalaitteet

120 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Luonnollisen hopeanharmaa kansi, hiiltyneen puun värinen näppäimistörunko; Lineaarinen puu, digitaalinen säiekuviointi

HP:n sovellukset

HP CoolSense; HP Lounge

Ohjelmisto

CyberLink PowerDirector; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™2

Lisätiedot

P/N: Y0C19EA #UUW
UPC/EAN code: 190780301388

Paino

2,85 kg; Pakattu: 3.86 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

41,6×27,9×2,99 cm; Pakattu: 55,2×34,5×6,9 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä
Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan
tilaus.) 3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten,
ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP X9000 OMEN
-hiiri
J6N88AA

HP:n 43,9 cm:n
(17,3 tuuman)
Omen Gaming
-reppu
K5Q03AA

HP:n H3100
langalliset
kuulokkeet,
musta
T3U77AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
U4819E
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