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Tehoa kaikkiin tarpeisiin
Hoida kaikki päivittäiset tehtäväsi edullisella kannettavalla, jossa on kaikki tarvitsemasi ominaisuudet. Saat kaikki
haluamasi tehot luottavaisin mielin HP:n kaltaiselta luotettavalta brändiltä.

Luotettavaa suorituskykyä

Uusimpien Intel®1-suorittimien ja
runsaan kiintolevytilan tai
SSD-aseman (tietyissä malleissa)
avulla voit työskennellä, pitää
hauskaa, suorittaa useita tehtäviä
samaan aikaan ja tallentaa aiempaa
enemmän tärkeää sisältöä. Saat
luotettavaa tehoa ja toimivaa
tallennustilaa.

Eloisa näyttö

Kirkkaan teräväpiirtonäytön2 ansiosta
voit nauttia valokuvien, videoiden ja
verkkosivujen hienoimmistakin
yksityiskohdista. Lisäksi tietyissä
malleissa täysteräväpiirtotekniikka3
tuo näytöstä esiin uusia
ulottuvuuksia.

Mitattavaa laatua

Elämä voi olla yllätyksiä täynnä,
mutta saman ei pitäisi koskea
HP-kannettavaasi. Olipa kyse viime
hetken projekteista tai spontaanista
elokuvaillasta, voit nauttia
erinomaisesta suorituskyvystä, joka
on läpäissyt yli 200 testiä.4

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

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. 2 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 3 Täysteräväpiirtosisällön (FHD) katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia. 4 HP:n kokonaistestausprosessi ei
takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Vaurio HP:n kokonaistestausprosessin olosuhteissa tai mikä tahansa tapaturmainen vahinko edellyttää valinnaista HP Care Pack -vahinkosuojauspalvelua. 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™ i5-7200U -suoritin (2,5 GHZ, jopa 3,1 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt)
Tallennustuotteet
256 Gt:n M.2 SSD -asema
Tallentava SuperMulti DVD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen AMD Radeon™ R7 M440 -grafiikkasuoritin (4 Gt:n erillinen DDR3-muisti)
Ääni
DTS Studio Sound™; Stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu SVA BrightView
-teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)
Virtalaitteet
65 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
4-kennoinen 41 Wh:n litiumioniakku
Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto jopa 8 tuntia3
_

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
2 USB 2.0 -porttia
1 USB 3.1 -portti
1 RJ-45-portti
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP TrueVision -teräväpiirtokamera sisäisellä digitaalisella mikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Syvänhopea; Lineaarinen urakuviointi
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; 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: Z3D90EA #UUW
UPC/EAN code: 190780815625
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
1,96 kg
Pakattu: 2,93 kg
Mitat
38,43×25,46×2,43 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 kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington MicroSaver -lukon paikka; käynnistyssalasana; tuki muiden toimittajien
suojalukkolaitteille; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki

Yhteensopivat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP H2800,
musta
kuulokemikrofon
i
J8F10AA

Langaton HP
Z3700 -hiiri,
sininen
V0L81AA

HP:n
musta/punainen
neopreenisuojus,
39,62 cm (15,6
tuumaa)
V5C30AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U1PS3E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, 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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takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR
on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai
entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä.
Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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