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Fyr op under fantasien
Vær klar til at blive inspireret. Uanset hvad du
brænder for, kan du forberede dig på, at det bliver
endnu bedre med den nye HP Pavilion Laptop.
Den er udstyret med alle de funktioner, du skal
bruge for at sætte gang i kreativiteten – og den
har sin helt egen stil.

Hav energi til hele dagen
Med op til 9 timers batterilevetid1 har du strøm til hele dagen – og mere til. Du kan klare alle de opgaver, du
får – og der er endda strøm til overs til din velfortjente fritid.
Behagelig stil
Denne bærbare computer er det perfekte supplement til din stil. Hver eneste detalje er udformet, så du
virkelig kan skille dig ud – lige fra den slanke og lette ramme til det flotte og underholdende design.
En utrolig kraftfuld lydoplevelse
Med to HP-højtalere, HP Audio Boost og speciel justering foretaget af eksperterne hos B&O PLAY kommer
underholdningen til live med lyd, du kan mærke. Lad lyden blive levende.
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte til dig.17

Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet
reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 17 HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver
internetadgang.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Software - Produktivitet

En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Processor

AMD Dual-Core A9-9410 APU (2,9 GHz, op til 3,5 GHz, 1 MB cache)
Processorfamilie: AMD Dual-Core A-serie-processor

Hukommelse

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Harddiskplads

256 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti dvd-brænder

Webcam

HP Wide Vision HD-kamera med to digitale mikrofoner

Kommunikation

Integreret 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombination af Intel® 802.11ac (1x1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (understøtter Miracast)

Brugervenlighed

Stik til Kensington MicroSaver®-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med sikkerhedslås fra tredjepart; Understøtter Trusted Platform
Module (TPM)

Skærm

FHD SVA WLED-bagbelyst, refleksfri skærm (1920 x 1080) på 39,6 cm (15,6") (målt diagonalt)

Video

AMD Radeon™ R7 M440-grafikkort (2 GB DDR3 dedikeret)

Lyd

B&O PLAY; HP Audio Boost; To højttalere

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse ("island-style") med integreret numerisk tastatur; HP Imagepad med understøttelse af multiberøringsgestik

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

2-cellers litiumion-batteri på 41 Wh;
Understøtter hurtig batteriopladning: 90% på 90 minutter

Lang batterilevetid

Op til 9 timer og 30 minutters anslået batterilevetid3

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 65 W

Produktfarve

Omslag i naturlig sølv, tastaturramme i askegråt træ; Lineært træmønster og digitale tråde

HP-apps

HP CoolSense; HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Yderligere oplysninger

P/N: Y0B56EA #UUW
UPC/EAN code: 190780273869

Vægt

1,99 kg; Pakket: 2.79 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

38,2 x 24,2 x 2,25 cm; Pakket: 52 x 30,5 x 6,9 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.) 3 Den anslåede batterilevetid med Windows 10
er baseret på Windows 10/MobileMark® 2014-normen. Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og
strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP Z4000
trådløs mus (lilla)
E8H26AA

HP-neoprenetui
til 39,62 cm
(15,6"), sort/rød
V5C30AA

HP-neoprenetui
til 39,62 cm
(15,6"), grå/lilla
V5C32AA

3 års afhentning og
returnering
U4819E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser
findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke
tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der
ejes af den amerikanske regering. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal
anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med
tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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