Dataark

HP ENVY Notebook
15-as001no
Flytt grensene dine
Suksess krever hardt arbeid og urokkelig
besluttsomhet, og krever en enhet som tar
ytelsen på alvor. Den nyeste bærbare ENVY-PC-en
er en revolusjon som er konstruert for å hjelpe
deg med å takle selv de mest ambisiøse
utfordringene dine.

Underholdning på et helt nytt nivå
Fantastisk underholdning starter med en oppslukende kinoopplevelse. Kjør på med en strålende FHD eller
på utvalgte modeller 4K1-skjerm, lyd fra Bang & Olufsen og HP Audio Boost-teknologi.
Konstruert for ytelse.
Opptil 16 GB minne, de nyeste Intel® Core™ i-prosessorene og opptil 512 GB PCIe-lagring på utvalgte
modeller. Bla gjennom underholdningsbiblioteket og få tilgang til alle dokumenter i lynets hastighet.
Lett nok til å bæres hele dagen.
Når hverdagen er hektisk, trenger du en enhet som alltid er klar for neste oppgave. Den er lett, tynn og
utstyrt med et batteri som holder hele dagen2. Denne bærbare PC-en holder tritt, uansett hva dagen
krever av 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

4K-innhold kreves for å vise 4K-bilder. 2 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

Programvare - produktivitet

1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Prosessor

Intel® Core™ i5-6260U (1,8 GHz, opptil 2,9 GHz, 4 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Minne

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Datalagring

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Sensorer

Akselerometer

Kommunikasjon

Kombinert Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver®-låsespor; Trusted Platform Module (TPM)-støtte

Skjerm

WLED-bakbelyst FHD IPS UWVA-skjerm på 39,6 cm (15,6") (diagonalt), aktivert for flerberøring, med kant-til-kant-glass (1920 x 1080)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Lyd

Bang & Olufsen; 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; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 flerformats SD-kortleser

Egenskaper

Webkamera støtter Windows Hello

Batteritype

3-cellers, 52 Wt Li-ion;
Støtter hurtiglading av batteri: 90 % på 95 minutter

Mål for batteritid

Opptil 9 timers batterilevetid3

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Naturlig sølv, aluminum

HP-apper

HP CoolSense; HP Lounge

Programvare

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: F2V25EA #UUW
UPC/EAN code: 190780240052

Vekt

2,13 kg; Pakket: 3.86 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

38 x 25,5 x 1,79 cm; Pakket: 52 x 30,5 x 6,9 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.) 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 Premium
budveske
J4Y51AA

HP Z3200
trådløs mus i
natursølv
N4G84AA

HP 39,62 (15,6")
svart/blått
neopren-etui
V5C31AA

3 års henting og retur
UM963E
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