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Tænd for passionen
Gør dig klar til at slippe din indholds-, medie- og
spilkreativitet fri – denne bærbare Pavilion-pc er
bygget, så den kan håndtere alle dine opgaver. Du
kan skifte fra fordybende streaming-sessioner til
hurtig og effektiv videoredigering – og du kan
gøre det hele, uanset hvor du er.

Et kreativt kraftværk
Med det separate NVIDIA® GTX™-grafikkort og den nyeste quad-core Intel®-processor1 kan du gøre dine
største og vildeste ideer til virkelighed eller multitaske som en sand mester.
Elsk, hvad du ser
Hvad enten du redigerer videoer, ser din yndlingsfilm, arbejder med billeder eller bare spiller, er alle detaljer
knivskarpe på den levende FHD-2 eller 4K-skærm3 med IPS på udvalgte modeller.
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
Fremhævede funktioner:
● Nu er Windows 10 her. Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.
● 6. generation af Intel ® Core ™-processoren er hurtigere og mere stille og har flere funktioner og kan
derfor give dig en uforlignelig computeroplevelse.
● Nyd både solen og dit yndlingsindhold takket være et panel med anti-genskin. En ikke-reflekterende og
mat overflade betyder, at du får mindre genskin udenfor.
● Du får skarpe billeder på denne livagtige Full HD-skærm – selv fra meget brede betragtningsvinkler.

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. 2 Der kræves Full HD-indhold (FHD), før du kan se billeder i Full HD. 3 Der kræves 4K-indhold, før du kan se 4K-billeder. 17 HP-kunder kan få 1
års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang. 4 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner 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. Se http://www.microsoft.com. 5 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke
nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Software - Produktivitet

En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Processor

Intel® Core™ i7-6700HQ (2,6 GHz, op til 3,5 GHz, 6 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i7-processor

Chipsæt

Intel HM170

Hukommelse

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

Harddiskplads

1 TB 7200 o/min. SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti dvd-brænder

Webcam

HP Wide Vision HD-kamera med to digitale mikrofoner

Sensorer

Accelerationsmåler

Kommunikation

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) 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 IPS UWVA WLED-bagbelyst, refleksfri skærm (1920 x 1080) på 43,9 cm (17,3")

Video

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (2 GB dedikeret GDDR5)

Lyd

B&O PLAY; HP Audio Boost; To højttalere

Tastatur

Fuld størrelse, bagbelyst ("island-style"); Touchpad med understøttelse af multi-touch-bevægelser

Porte

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

Batteritype

6-cellers, 62-Wh Li-ion; Udskifteligt batteri;
Understøtter hurtig batteriopladning: 90% på 90 minutter

Lang batterilevetid

Op til 10 timers anslået batterilevetid3

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 120 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: W7T36EA #UUW
UPC/EAN code: 190780337134

Vægt

2,85 kg; Pakket: 3.86 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

41,6 x 27,9 x 2,99 cm; Pakket: 55,2 x 34,5 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 X9000
OMEN-mus
J6N88AA

HP 17,3" Omen
Gaming-rygsæk
K5Q03AA

Sorte HP
H3100hovedtelefoner
med ledning
T3U77AA

3 års afhentning og
returnering
U4819E
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