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Kraft til det du brenner for
Gjør deg klar til å slippe løs ditt indre potensial for
å skape innhold, nyte media og knuse motspillere,
for denne bærbare Pavilion-datamaskinen er
laget for å takle det meste. Med turboladet ytelse
kan du gå fra fengende strømming til
videoredigering uten opphold, og du kan gjøre det
hvor som helst.

Et kraftverk for kreativitet
Gi liv til de største og dristigste ideene dine eller gjør flere ting samtidig på en mesterlig måte med separat
NVIDIA® GTX™-grafikk og de siste Intel®-prosessorene1 med fire kjerner.
Gled deg over det du ser
Uansett om du redigerer video, ser på favorittfilmen, pynter på bilder eller koser deg med spill, ser du hver
minste detalj klart og tydelig på den livfulle FHD2- eller 4K3-skjermen med IPS på utvalgte modeller.
En virkelig kraftig lydopplevelse
Med to HP-høyttalere, HP-lydbooster og spesialtuning utført av eksperter hos B&O PLAY, opplever du en
fyldig, autentisk lyd. La lyden bevege deg.
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
Med:
● Windows 10 er her. Gjør store ting enkelt med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare bedre.
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.
● Nyt solen og favorittinnholdet ditt samtidig med denne antirefleks-skjermen. Ikke-reflekterende og
lavglanset, så du får mindre gjenskinn når du er utendørs.
● Få skarpe, livaktige bilder på denne livfulle Full-HD-skjermen, selv med svært brede visningsvinkler.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. 2 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder. 3 4K-innhold kreves for å vise 4K-bilder. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics
portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves. 4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare,
drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan
forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 5 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all
programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjonen til maskin- og programvare.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvare - produktivitet

1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Prosessor

Intel® Core™ i7-6700HQ (2,6 GHz, opptil 3,5 GHz, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor

Brikkesett

Intel HM170

Minne

16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Datalagring

1 TB 7200 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD-brenner

Webcam

HP Wide Vision HD-kamera med dobbel digital mikrofon

Sensorer

Akselerometer

Kommunikasjon

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinert Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver®-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes; Trusted Platform Module (TPM)-støtte

Skjerm

WLED-bakbelyst FHD IPS UWVA antirefleks-skjerm på 43,9 cm (17,3") (diagonalt) (1920 x 1080)

Video

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (2 GB GDDR5 dedikert)

Lyd

B&O PLAY; HP Audio Boost; To høyttalere

Tastatur

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

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

6-cellers, 62 Wt litiumion; Batteri som kan byttes av bruker;
Støtter hurtiglading av batteri: 90 % på 90 minutter

Mål for batteritid

Opptil 10 timers batterilevetid3

Strøm

120 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv deksel, kull/tre tastaturramme; Lineært tre, digitalt trådlinjemønster

HP-apper

HP CoolSense; HP Lounge

Programvare

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: Y0C20EA #UUW
UPC/EAN code: 190780301395

Vekt

2,85 kg; Pakket: 3.86 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

41,6 x 27,9 x 2,99 cm; Pakket: 55,2 x 34,5 x 6,9 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
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.) 3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på
ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og
strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP X9000
OMEN-mus
J6N88AA

HP
17,3-tommers
spillryggsekk
K5Q03AA

HP H3100 svart
kablet
hodetelefon
T3U77AA

3 års henting og retur
U4819E
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