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Dajte krila domišljiji
Pripravite se na navdih. Ne glede na to, kje leži vaša strast, bodite pripravljeni, da jo boste s povsem novim prenosnim
računalnikom HP Pavilion dvignili na višjo raven. Povsem lasten slog vključuje funkcije, ki jih potrebujete, da boste
spodbudili ustvarjalnost.

Obvladajte svoj dan

Do 9 ur življenjske dobe
akumulatorja1 zagotavlja dovolj moči
za ves dan, in še nekaj je bo ostalo.
Lotite se vseh stvari, ki pridejo na
vašo pot, saj imate v akumulatorju na
voljo še dovolj energije za uživanje v
zasluženih prostočasnih dejavnostih.

Slog, ki zagotavlja dober občutek

Ta prenosni računalnik popolno
dopolnjuje vaš slog. Vsaka
podrobnost od tankega in lahkega
ohišja do drznega in igrivega
oblikovanja je izdelana tako, da boste
izstopali iz povprečja.

Resnično močna zvočna izkušnja

Dva zvočnika HP, funkcija HP Audio
Boost in uglasitev po meri, ki so jo
opravili strokovnjaki v podjetju B&O
PLAY, zagotavljajo bogato in pristno
zvočno izkušnjo. Dovolite, da vas
zvok prevzame.

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. Podite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
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Procesorji Intel® Core™ sedme generacije
Izjemna zmogljivost zadostuje za vse zahteve glede večopravilnosti,
omogoča nove načine za delo z računalnikom in zagotavlja izboljšane
zmožnosti videa 4K.
_

Zaslon z visoko ločljivostjo
Svoj digitalni svet si oglejte na popolnoma nov način. Uživajte v filmih in
fotografijah z izjemno kakovostjo slike in s podrobnostmi visoke ločljivosti,
ki jo zagotavlja milijon slikovnih točk.
_

Shramba na trdem disku
Ne skrbite zaradi povečanja zbirke digitalnih filmov, skladb in slik. Možnosti
ogromne shrambe omogočajo, da shranite vse, in še vedno vam bo ostalo
dovolj prostora.
_

Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.
_
_
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
FreeDOS 2.0
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,1
GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 sedme generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Shranjevanje
1 TB 5400 obr./min SATA
Grafika
Ločeno NVIDIA® GeForce® 940MX (2 GB namenskega pomnilnika DDR3)
Zvočna kartica
B&O PLAY; HP Audio Boost; dva zvočnika
Prikaz
Zaslon HD SVA BrightView z diagonalo 35,6 cm (14 palcev) z osvetlitvijo WLED od
zadaj (1366 x 768)
Napajanje
Napajalnik AC 65 W
Vrsta baterije
3-celični litij-ionski akumulator (41 Whr)
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: 90 % v 90 minutah
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja do 10 ur in 15 minut3

Oblikovanje

Barva izdelka
Naravno srebrn pokrov, pepelnato siv okvir tipkovnice; Oblikovanje z vodoravnimi
potezami čopiča, vzorec tipkovnice z digitalnimi nitmi
_

Programska oprema
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 1AP27EA #BED
Koda UPC/EAN: 190781320920
Teža
1,58 kg
Pakirano: 2,55 kg
Mere
33,86 x 22,43 x 1,95 cm
Pakirano: 48,3 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
Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami
Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast
Vrata
1 priključek HDMI
1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
1 priključek USB 2.0
2 priključka USB 3.1
1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Spletna kamera
Kamera HP Wide Vision HD z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Združljiva dodatna oprema*

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
HP 14 Gray/Purple
Neoprene Sleeve
V5C28AA

Rdeče stereo
slušalke HP 2800
W1Y21AA

HP Z3700 Silver
Wireless Mouse
X7Q44AA

3-letni prevzem in
vračilo
U4819E

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. 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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