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Na novo definirajte omejitve
Za pot do uspeha, tlakovano s trdim delom in odločnostjo, potrebujete napravo, ki zmogljivost jemlje resno. Spoznajte
najnovejši prenosni računalnik ENVY, zasnovan tako, da vam bo pomagal premagati še tako velike izzive.

Zabava na višji ravni

Drugačna zabava se začne s
kinematografsko izkušnjo, ki vas bo
povsem prevzela. Prepustite se
izjemnemu zaslonu FHD, pri izbranih
modelih pa tudi zaslonu 4K1, zvoku
Bang & Olufsen in tehnologiji HP
Audio Boost.

Moč za učinkovitost

Do 16 GB pomnilnika RAM in
najnovejši procesorji Intel® Core™ i,
pri nekaterih modelih pa tudi do 512
GB shrambe, omogočajo izjemno
hitro brskanje po knjižnici z zabavnimi
vsebinami in dostopanje do vseh
dokumentov.

Celodnevna prenosljivost

Če delate vse dni, potrebujete
napravo, ki bo vedno pripravljena za
nove izzive. Ta lahki in tanki prenosni
računalnik s kovinskim ohišjem in
akumulatorjem, ki zadostuje za ves
dan2, vam bo vedno sledil, ne glede
na to, kaj od vas zahteva delovni dan.

Za ogled slik 4K potrebujete vsebino 4K. 2 Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnega vmesnika in
nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.bapco.com.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (2,5 do 3,1 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 sedme generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)
Shranjevanje
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafika
Vgrajeno Grafična kartica Intel® HD 620
Zvočna kartica
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; dva zvočnika
Prikaz
Zaslon FHD IPS UWVA BrighVeiw z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca) z osvetlitvijo WLED
od zadaj (1920 x 1080)
Napajanje
Napajalnik AC 45 W
Vrsta baterije
3-celični litij-ionski akumulator (52 Whr)
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: 90 % v 95 minutah
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja do 9 ur3
_

Povezovanje

Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik Intel® 802.11ac (2 x 2) s funkcijama Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
(združljiv s tehnologijo Miracast)
Vrata
1 priključek HDMI
1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
3 priključki USB 3.1 (1 priključek HP z možnostjo spanja in polnjenja)
1 priključek USB 3.0 Type-C™
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Spletna kamera
Kamera HP Wide Vision HD z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje

Barva izdelka
Kovinsko srebrna, aluminij
_

Programska oprema

Aplikacije HP
Stikalo za zvok HP; HP CoolSense; HP JumpStart
Programska oprema
CyberLink PowerDirector; 1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft®
Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: Z6J32EA #BED
Koda UPC/EAN: 190780882511
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
1,93 kg
Pakirano: 3,51 kg
Mere
38 x 25,5 x 1,79 cm
Pakirano: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Garancija
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.
Tipkovnica
Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo od zadaj in številčnico
Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik
Upravljanje varnosti
Reža za ključavnico Kensington MicroSaver®; podpora za Trusted Platform Module
(TPM)
Senzorji
Merilnik pospeška

Združljiva dodatna oprema*

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
Naramna torba
HP Premium
J4Y51AA

HP 15.6
Black/Blue
Neoprene Sleeve
V5C31AA

HP Z5000 Dark
Ash Silver
Wireless Mouse
W2Q00AA

3-letni prevzem in
vračilo
UM963E

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.2

30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)3 Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu
Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev
upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene
takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so
registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v
ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite
uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi
samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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