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Puternic și incredibil de subțire.
Un nivel cu totul nou de design şi tehnologie.
Materialele artizanale şi măiestria desăvârşită
creează o experienţă complet diferită. Având o
construcţie uimitoare, cu o grosime de numai 10,4
mm şi beneficiind de întreaga putere a
procesorului Intel® Core™ i5 sau i7, acest laptop
somptuos este realmente irezistibil.
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Există subţire, dar şi mai subţire
Dorinţa începe cu un design care nu are termeni de comparaţie. Fiind confecţionat din aluminiu durabil şi
fibră de carbon, acest laptop incredibil de subţire redefineşte perfecţiunea.
Mai multă putere în fiecare milimetru
Este momentul ca performanţa incredibilă şi designul revoluţionar să se îmbine. Sistemul de răcire
hiperbaric de ultimă oră trage aer rece în interior, pentru a valorifica remarcabila putere Intel® Core™ i2.
O capodoperă senzorială
Bucură-te de o experienţă de divertisment mai rafinată cu un afişaj Corning® Gorilla® Glass Full HD3 din
margine în margine, un sistem audio Bang & Olufsen şi trei porturi USB-C™4, care alimentează afişaje
externe şi accesorii.
Beneficii:
● Windows 10 este aici. Faceţi cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că mai
bine.
● Mai rapide, mai silenţioase şi cu mai multe caracteristici, procesoarele Intel® Core™ din a 6-a generaţie
îmbunătăţesc experienţa de calcul ca niciodată până acum.
● Cu acest panou BrightView, videoclipurile, fotografiile şi documentele sunt luminoase, clare şi perfecte
pentru o experienţă ideală de interior.
● Bucuraţi-vă de imagini clare pe acest afişaj Full HD vibrant – chiar şi din unghiuri de vizualizare
ultra-largi.

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. 3 Pentru a vizualiza imagini FHD, este
necesar conţinut FHD. 4 USB Type-C™ şi USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum. 5 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum
de funcţionalitatea sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această
caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, în timp, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Vizitaţi http://www.microsoft.com. 6 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut
FHD (Full high-definition). 7 Performanţa este mai rapidă în mod secvenţial (numai în citire) în comparaţie cu unitatea HDD tradiţională. Îmbunătăţirea performanţelor poate varia în funcţie de hardware-ul şi configuraţia
sistemului.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Software - Productivitate

Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai pachetului Microsoft® Office 365

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, până la 2,8 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 6-a generaţie

Memorie

SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB (instalat)

Stocare

SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB

Cameră web

Cameră HD HP TrueVision cu microfon digital dual-array

Comunicaţii

Combinaţie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2 (compatibilă Miracast)

Simplu de utilizat

Suport Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

IPS FHD UWVA iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 33,8 cm (13,3"), BrightView Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Sunet

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; patru difuzoare

Tastatură

Tastatură iluminată din spate, stil insulă, mărime completă; HP Imagepad cu suport pentru gesturi de multi-atingere

Porturi

1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C™, HP USB Boost); 2 USB 3.1 Gen 2 (Type-C™, HP USB Boost, Thunderbolt)

Tip baterie

Li-ion cu 4 elemenţi, 38 Wh

Putere

Adaptor USB Type-C™ de 45 W

Culoarea produsului

Argintiu cenuşiu închis, ramă superioară tastatură din cupru luxos

Aplicaţii HP

HP Cool Control

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™1

Accesorii incluse

Husă; adaptor USB Type-C™ la USB 3.0

Informaţii suplimentare

număr produs: W8Y41EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190780273975

Greutate

1,11 kg; Împachetat: 3,42 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; Împachetat: 42,9 x 12,6 x 33,5 cm; Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
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Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 12 luni. (Este necesar accesul la Internet. Primele 12 luni incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Difuzor wireless
HP S6500, negru
N5G09AA

Căşti cu cablu HP
H3100, negre
T3U77AA

3 ani - returnare
la depozit
UM931E
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