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Nagyobb teljesítmény minden milliméteren
A HP ENVY laptop divatosan karcsú. A rendkívül
karcsú, elegáns megjelenésű ház egy nagy
teljesítményű asztali gép erejét rejti. Hordozható.
Gyönyörű. Rajongása új tárgya.

Még vékonyabb kialakítás
A rendkívül vékony, mindössze 12,9 mm vastagságú laptop mindenkit lenyűgöz a precízen megalkotott,
teljesen fémből készült házzal és a bámulatos, keret nélküli Full HD vagy az opcionális Quad HD+
kijelzővel.1
Kiválóságra tervezve
A 6. generációs Intel® Core™ processzorokkal,2 az akár 512 GB SSD tárhellyel3 és a portok teljes
választékával a teljesítmény és a rendkívül vékony kialakítás kéz a kézben jár.
Ne tévessze meg a méret. Ez a karcsú és szép noteszgép rendkívül tartós akkumulátorral rendelkezik,
amely akár 10 órán keresztül folyamatosan használható.4

1Full

HD (FHD) felbontású tartalom szükséges az FHD felbontású képek megtekintéséhez. A Quad HD+ (3200 x 1800) kijelző opcionális, és külön vásárolható meg. A Quad HD (QHD) képminőséghez QHD tartalom
szükséges. 2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites
számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban. 3Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 35 GB-nyi merevlemez-területet a rendszer-helyreállító szoftver
foglal el. 4Az 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: http://www.bapco.com.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

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

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (beépített)

Adattárolás

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webkamera

HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), két beépített digitális mikrofonnal

Adatátvitel

Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat

HP SimplePass ujjlenyomat-olvasó; Kensington MicroSaver zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó biztonsági zárak
támogatása; Trusted Platform Module (TPM)

Képernyő

33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz

Intel® HD Graphics 520

Hang

Bang & Olufsen; Dupla hangszóró

Billentyűzet

Teljes méretű, sziget stílusú, hátsó megvilágítású; Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok

1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa

3 cellás, 45 Wh-s lítiumion-polimer

Áramellátás

45 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín

Természetes ezüst, alumínium borítással

HP alkalmazások

HP SimplePass

Szoftver

Evernote; Skype

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™2

További információ

Termékszám: X5E14EA #ABB
UPC/EAN-kód: 190780258736

Súly

1.36 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

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.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP 13,3
hüvelykes bőr
védőtok
F3W21AA

HP Z8000
Bluetooth egér
H6J32AA

HP Z3200
természetes
ezüst vezeték
nélküli egér
N4G84AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E
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