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Keltse életre képzeletét
Készüljön fel az inspiráló élményre. Bármi is
legyen szenvedélye tárgya, a vadonatúj HP
Pavilion laptoppal szabadon hódolhat neki. Az
egyedi stílusú laptop kiváló funkcióival
megcsillanthatja kreativitását.

Egész napra elegendő töltöttség
Az akár 9 órán át használható akkumulátor1 napközben és a munka utáni kikapcsolódáshoz is elegendő
töltöttséget biztosít. A nap minden kihívásával magabiztosan szembeszállhat, és a jól megérdemelt
kikapcsolódást is újratöltés nélkül élvezheti.
Testreszabott stílus
Ez a laptop tökéletesen illeszkedik stílusához. A vékony, könnyű váztól egészen a merész, játékos
kialakításig a laptop minden részlete egyedi eleganciát sugároz.
Lenyűgöző hangzás
A két HP-hangszóró, a HP Audio Boost technológia és a szakértők által hangolt B&O PLAY hangrendszer
utánozhatatlan, gazdag hangzásvilágot biztosít. Hagyja, hogy magával ragadja a zenehallgatás élménye.

1Az

akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási
beállításoktól függ. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További információ: https://bapco.com/products/mobilemark-2014/
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Operációs rendszer

FreeDOS 2.0

Processzor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, akár 2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 6. generációs Intel® Core™ i5 processzor

Memória

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Akár 2133 MT/s átviteli sebesség

Adattárolás

1 TB-os, 5400 f/p SATA
SuperMulti DVD-író

Webkamera

HP Wide Vision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Adatátvitel

Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinált Intel® 802.11ac (1x1) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

Kensington MicroSaver® zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó biztonsági zárak támogatása; Trusted Platform Module- (TPM-)
támogatás

Képernyő

39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

NVIDIA® GeForce® 940MX (4 GB dedikált DDR3)

Hang

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dupla hangszóró

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet numerikus billentyűzettel; HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok
támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa

2 cellás, 41 Wh-s lítiumion;
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 90 perc alatt 90%-ra

Tervezett akkumulátor-üzemidő

Akár 9 óra 30 perc becsült akkumulátor-üzemidő3

Áramellátás

65 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Modern arany borító, hamvas ezüst billentyűzetkeret; Vízszintes ecsetvonás mintázat, digitális szálminta, alumínium bevonat

További információ

Termékszám: Y0A74EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780259610

Súly

2,04 kg; Csomagolva: 2.79 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

38,3 x 24,3 x 2,25 cm; Csomagolva: 52 x 30,5 x 6,9 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.

3A

Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a
konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a
használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP Z4000 lila,
vezeték nélküli
egér
E8H26AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
fekete/piros
neoprén tok
V5C30AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
szürke/lila
neoprén tok
V5C32AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4819E
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