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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Λογισμικό - Παραγωγικότητα

1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-6700HQ (2,6 GHz, έως 3,5 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 6ης γενιάς

Chipset

Intel HM170

Μνήµη

16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Ταχύτητες μεταφοράς έως 2133 MT/s

Αποθήκευση

2 TB 5400 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Webcam

Κάμερα HP Wide Vision HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο

Επικοινωνία

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2 (συμβατότητα με
το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver®, κωδικός εκκίνησης, υποστήριξη συσκευών ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών, υποστήριξη
Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Aντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS UWVA 43,9 cm (17,3") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Γραφικά

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 6 GB)

Ήχος

Bang & Olufsen, HP Audio Boost, τέσσερα ηχεία

Πληκτρολόγιο

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Imagepad με υποστήριξη
πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 3 USB 3.1, 1 Mini DisplayPort, 1 RJ-45
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων, 95,8 Wh; Βάρος
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: 90% σε 90 λεπτά

Τελική διάρκεια μπαταρίας

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 10 ώρες3

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 230 W

Χρώμα προϊόντος

Κάλυμμα σκιώδους πλέγματος, βάση λαμπερού μαύρου χρώματος; Μοτίβο σκιώδους πλέγματος

Εφαρμογές ΗΡ

HP Audio Switch, HP CoolSense, HP JumpStart

Λογισμικό

SteelSeries Engine 3

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: X9X09EA #AB7
UPC/EAN code: 190780517741

Βάρος

Συσκευασμένο: 4,35 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

41,6 x 27,9 x 3,29 cm; Συσκευασμένο: 55,2 x 34,5 x 6,9 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

1 25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com.

Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 12 μηνών (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 12 μηνών παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές
ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.) 3 Η εκτιμώμενη διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 υπολογίστηκε με βάση την αξιολόγηση Windows 10 / MobileMark® 2014. Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας
μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

Παραλαβή και
επιστροφή για 3 έτη
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