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Redefiniţi-vă limitele
Atunci când fiecare etapă a succesului este
câştigată prin muncă şi devotament, aveţi nevoie
de un dispozitiv care ia performanţele în serios.
Faceţi cunoştinţă cu cel mai recent laptop ENVY,
un dispozitiv revoluţionar, conceput pentru a vă
ajuta să faceţi faţă chiar şi celor mai ambiţioase
provocări.

Următorul nivel de divertisment
Divertismentul transformaţional începe cu o experienţă profundă, cinematografică. Scufundaţi-vă în
imagini şi sunet, cu un excelent afişaj FHD, sau 4K la anumite modele1, cu sistemul audio Bang & Olufsen şi
tehnologia HP Audio Boost.
Echipat pentru performanţă
Cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ i, până la 16 GB de RAM şi până la 512 GB de spaţiu de stocare
PCIe la anumite modele, derulaţi prin biblioteca de divertisment şi accesaţi toate documentele extrem de
rapid.
Portabilitate toată ziua
Când fiecare zi este solicitantă, vă trebuie un dispozitiv pregătit întotdeauna pentru ceea ce urmează. Cu un
corp uşor, subţire, complet metalic, împerecheat cu un acumulator pentru întreaga zi2, acest laptop ţine
pasul cu dumneavoastră, indiferent de solicitările zilnice.
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.

Pentru a vizualiza imagini 4K, este necesar conţinut 4K. 2 Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea,
funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi http://www.bapco.com pentru detalii suplimentare. 3 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. 4 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut FHD (Full high-definition).
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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™ i7-6500U (2,5 GHz, până la 3,1 GHz, cache de 4 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din a 6-a generaţie

Memorie

SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB); Rate de transfer de până la 2133 MT/s

Stocare

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Cameră web

Cameră HD HP Wide Vision cu microfon digital dual-array

Senzori

Accelerometru

Comunicaţii

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

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver®; suport Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

FHD IPS UWVA BrightView iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Graphics 520

Sunet

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; două difuzoare

Tastatură

De dimensiune normală, stil insulă, iluminată din fundal; Zonă de atingere cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 3 USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion cu 3 elemenţi, 52 Wh;
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: 90% în 95 de minute

Durata ţintă a acumulatorului

Durată acumulator estimată de până la 9 ore3

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Argint natural, aluminiu

Aplicaţii HP

HP CoolSense; HP 3D DriveGuard

Software

CyberLink PowerDirector

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™2

Informaţii suplimentare

număr produs: W8Y49EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190780273982

Greutate

1,93 kg; Împachetat: 3,51 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

38 x 25,5 x 1,79 cm; Împachetat: 52 x 30,5 x 6,9 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.

25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de
Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line). 3 Durată de
viaţă a acumulatorului estimată pentru Windows 10, pe baza analizei comparative MobileMark® 2014 pentru Windows 10. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului,
configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi
www.bapco.com pentru detalii suplimentare.
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Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

HP Premium
Messenger
J4Y51AA

Mouse wireless
HP Z3200,
argintiu natural
N4G84AA

Husă din
neopren
neagră/albastră
HP 39,62 cm
(15,6")
V5C31AA

3 ani - returnare la
depozit
UM931E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt
specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP
nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft
Corporation. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă. Intel şi Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte
ţări. ENERGY STAR este marcă înregistrată ce aparţine Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi. Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate
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actualizări. Consultă http://www.microsoft.com.
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