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Sähköistä mielikuvituksesi
Valmistaudu innostumaan. Mikä intohimosi sitten onkaan, voit viedä sen seuraavalle tasolle tällä uudella HP Pavilion
-kannettavalla. Se on täynnä ominaisuuksia, joita tarvitset sytyttääksesi luovuutesi, ja se on tyylikäs.

Virtaa koko päiväksi

Jopa 9 tunnin akun käyttöaika1 pitää
sinut työn touhussa koko päivän eikä
lataus lopu kesken. Ota vastaan mitä
tahansa elämä eteesi tuo
virrankestolla, jonka avulla voit
nauttia myös hyvin ansaitusta
vapaa-ajastasi.

Hyvän olon tyyli

Tämä kannettava täydentää
erinomaisesti tyyliäsi. Ohuen ja
kevyen rungon sekä rohkean leikkisän
muotoilun jokainen yksityiskohta on
tehty niin, että erotut joukosta.

Todella vaikuttava
kuuntelukokemus

Kaksi HP-kaiutinta, HP Audio Boost ja
B&O PLAY -asiantuntijoiden
mukauttama viritys takaavat syvän ja
aidon kuuntelukokemuksen. Anna
äänen liikuttaa sinua.

HP Loungen avulla pääset
lähemmäksi rakastamaasi artistia

HP:n asiakkaille myönnetty
musiikkikokoelman ja
yksinoikeudellisen sisällön
rajoittamaton käyttöoikeus takaa,
että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä
vaan se tulee luoksesi.17

Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee
luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 17 Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille.
Edellyttää internet-yhteyttä.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i7-7500U -suoritin (2,7 GHZ, jopa 3,5 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin
Muisti
16 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×8 Gt)
Tallennustuotteet
256 Gt:n M.2 SSD -asema
Tallentava SuperMulti DVD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen NVIDIA® GeForce® 940MX (4 Gt:n erillinen DDR3-muisti)
Ääni
B&O PLAY; HP Audio Boost; stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu IPS UWVA BrightView
-täysteräväpiirtonäyttö (1 366 × 1 080)
Virtalaitteet
65 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
2-kennoinen 41 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: 90 prosenttiin 90 minuutissa
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto enintään 9 tuntia 30 minuuttia3
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen 10/100 BASE-T Ethernet -lähiverkko
Langaton yhteys
802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)
Portit
1 HDMI-portti
1 kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
1 USB 2.0 -portti
2 USB 3.1 -porttia
1 RJ-45-portti
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Luonnollisen hopeanharmaa kansi, tumman hopean värinen näppäimistörunko;
Näppäimistökuvio, jossa vaakasuoria siveltimenvetoja ja digitaalisia säikeitä
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office
365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: Z5D43EA #UUW
UPC/EAN code: 190780824047
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
1,99 kg
Pakattu: 2.79 kg
Mitat
38,3×24,3×2,25 cm
Pakattu: 52×30,5×6,9 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Näppäimistö
Täysikokoinen näppäimistö erillisillä näppäimillä ja numeronäppäimistöllä
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington MicroSaver® -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien
suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Yhteensopivat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP:n 15,6
tuuman SMB
Topload -kotelo
T0F83AA

Langaton HP
Z3700 -hiiri,
sininen
V0L81AA

HP:n
musta/sininen
neopreenisuojus,
39,62 cm (15,6
tuumaa)
V5C31AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4819E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 /
MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti
ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
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