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Dajte krila domišljiji
Pripravite se na navdih. Ne glede na to, kje leži
vaša strast, bodite pripravljeni, da jo boste s
povsem novim prenosnim računalnikom HP
Pavilion dvignili na višjo raven. Povsem lasten slog
vključuje funkcije, ki jih potrebujete, da boste
spodbudili ustvarjalnost.

Obvladajte svoj dan
Do 9 ur življenjske dobe akumulatorja1 zagotavlja dovolj moči za ves dan, in še nekaj je bo ostalo. Lotite se
vseh stvari, ki pridejo na vašo pot, saj imate v akumulatorju na voljo še dovolj energije za uživanje v
zasluženih prostočasnih dejavnostih.
Slog, ki zagotavlja dober občutek
Ta prenosni računalnik popolno dopolnjuje vaš slog. Vsaka podrobnost od tankega in lahkega ohišja do
drznega in igrivega oblikovanja je izdelana tako, da boste izstopali iz povprečja.
Resnično močna zvočna izkušnja
Dva zvočnika HP, funkcija HP Audio Boost in uglasitev po meri, ki so jo opravili strokovnjaki v podjetju B&O
PLAY, zagotavljajo bogato in pristno zvočno izkušnjo. Dovolite, da vas zvok prevzame.

Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja
zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Podite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-6200U (2,3 do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 šeste generacije

Pomnilnik

8 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s

Shranjevanje

1 TB 5400 obr./min SATA

Spletna kamera

Kamera HP Wide Vision HD z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Komunikacija

Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Prikaz

Zaslon HD SVA BrightView z diagonalo 35,6 cm (14 palcev) z osvetlitvijo WLED od zadaj (1366 x 768)

Video

NVIDIA® GeForce® 940MX (2 GB namenskega pomnilnika DDR3)

Zvok

B&O PLAY; HP Audio Boost; dva zvočnika

Tipkovnica

Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico; Ploščica HP Imagepad s podporo večkratnega dotika

Vrata

1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 vrata USB 2.0; 2 vrat USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije

3-celični litij-ionski akumulator (41 Whr);
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: 90 % v 90 minutah

Ciljna življenjska doba akumulatorja

Pričakovano delovanje akumulatorja do 10 ur in 15 minut3

Napajanje

Napajalnik AC 65 W

Barva izdelka

Naravno srebrn pokrov, pepelnato siv okvir tipkovnice; Oblikovanje z vodoravnimi potezami čopiča, vzorec tipkovnice z digitalnimi nitmi

Dodatne informacije

Št. dela: Y0A42EA #BED
Koda UPC/EAN: 190780248713

Teža

1,58 kg; Pakirano: 2,26 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere

33,86 x 22,43 x 1,95 cm; Pakirano: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

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.

Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na
primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne
informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.
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U4819E
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