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Več moči v vsakem milimetru
Tanko je v modi. Ta prenosnik HP ENVY je najtanjši
računalnik, kar smo jih izdelali. Izjemno tanka in
elegantna zasnova v sebi skriva moč zmogljivega
namiznega računalnika. Prenosljiv. Lep. Postal bo
vaša nova strast.

Tanko je zdaj še tanjše
Ta izjemno tanki prenosni računalnik z debelino samo 12,9 mm bo zagotovo vzbudil vaše zanimanje z
umetniško oblikovanim kovinskim ohišjem in osupljivim zaslonom od roba do roba z ločljivostjo Full HD ali
dodatnim zaslonom z ločljivostjo Quad HD+1.
Oblikovan za odličnost
Šesta generacijo procesorjev Intel® Core™2, do 512 GB pomnilnika SSD3 in veliko priključkov združujejo
zmogljivost in izjemno tankost.
Vrhunska vzdržljivost
Naj vas velikost ne prevara. Ta lahki lepotec vključuje zmogljiv akumulator, ki zagotavlja do 10 ur
neprekinjenega delovanja.4

Za ogled slik v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino polne visoke ločljivosti (FHD). Zaslon s štirikratno ločljivostjo HD+ (3200 x 1800) je dodaten in je naprodaj posebej. Za ogled slik s štirikratno visoko ločljivostjo
potrebujete vsebino štirikratne visoke ločljivosti (QHD). 2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem
uporabnikom oziroma programom. Potrebujete 64-bitni operacijski sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za večjo zmogljivost.
Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. 3 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 35 GB trdega diska je rezerviranega za
programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-6500U (2,5 do 3,1 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 šeste generacije

Pomnilnik

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (vgrajen)

Shranjevanje

128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Spletna kamera

Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Komunikacija

Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Enostavnost uporabe

Bralnik prstnih odtisov HP SimplePass; Reža za ključavnico Kensington MicroSaver; Geslo za vklop; Podpira naprave za varnostno zaklepanje
drugih proizvajalcev; Trusted Platform Module (TPM)

Prikaz

Zaslon QHD+ IPS BrightView z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) z osvetlitvijo WLED od zadaj (3200 x 1800)

Video

Grafična kartica Intel® HD 520

Zvok

Bang & Olufsen; Dva zvočnika

Tipkovnica

Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo v ozadju; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 x HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 3 vrata USB 3.0 (1 x HP USB Boost)
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

3-celični litij-ionski polimerni akumulator (45 Wh)

Napajanje

Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka

Naravno srebrn, aluminijast pokrov

Aplikacije HP

HP SimplePass

Programska oprema

Evernote; Skype

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™2

Dodatne informacije

Št. dela: W8Z56EA #ABB
Koda UPC/EAN: 190780198063

Teža

1,36 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve
Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Usnjen etui za HP
13,3
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth Mouse
H6J32AA

HP Z3200
Natural Silver
Wireless Mouse
N4G84AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Vsebine iz tega dokumenta si ne razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali
posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve
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Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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