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Értelmezze újra korlátait
Amikor a siker minden lépését kemény munkával és céltudatossággal kell elérnie, olyan eszközre van szüksége, amely
komolyan veszi a teljesítményt. Ismerje meg a legújabb ENVY laptopot: egy számítógépet, amelyet úgy terveztek, hogy
még a legnagyobb kihívásokkal is megküzdjön.

Emelt szintű szórakoztatás

Az egész életét átalakító
szórakoztatás a magával ragadó
moziélménnyel kezdődik. Merüljön el
a ragyogó FHD, vagy egyes
modelleken a 4K1 kijelző, a Bang &
Olufsen hangrendszer és a HP Audio
Boost technológia világában.
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Teljesítményre fejlesztve

Az akár 16 GB RAM memóriával, a
legújabb Intel® Core™ i
processzorokkal és egyes modelleken
az akár 512 GB PCIe tárhellyel
szórakoztató tartalmainak
böngészése és a dokumentumainak
elérése villámgyorsan elvégezhető.

Egész napos hordozhatóság

A megállás nélküli mindennapokban
egy olyan eszközre van szüksége,
amely mindig készen áll a következő
feladatra. A könnyű, vékony, teljesen
fémből készült házzal és az egész
napra elegendő energiát biztosító
akkumulátorral2 rendelkező laptop
mindig tartja a lépést, bármire is
legyen szüksége nap közben.

4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges. 2Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a
vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: http://www.bapco.com.
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Windows 10
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.1
_

7. generációs Intel® Core™ processzorok
A kiemelkedő teljesítmény kielégíti a hatékony párhuzamos munkavégzés,
az innovatív számítógép-kezelés, valamint a továbbfejlesztett 4K
videófunkciók által támasztott igényeket.
_

IPS panel
Bárhol is áll, ez a képernyő tiszta, élénk képet biztosít széles, 178°-os
betekintési szöggel, így mindenki mindent jól láthat.
_

Intel® HD Graphics
A lenyűgöző grafika mindenhez jól jön. Legyen szó egy videó
megtekintéséről vagy egyszerű internetes böngészésről, az Intel® HD
grafikus vezérlők minden elemet zökkenőmentesen, élénk minőségben
jelenítenek meg.
_

DDR4 RAM opciók
A hatékonyabb és nagyobb sebesség mellett is megbízhatóbb működésre
tervezett DDR4 a jövő RAM-ja. A nagyobb sávszélesség mindenhez
nagyobb teljesítményt biztosít, legyen szó a párhuzamos feladatvégzésről
vagy a játékokról.
_

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények
vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,5 GHz, 4 MB
gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i7 processzor
Memória
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)
Adattárolás
1 TB-os, 5400 f/p SATA
128 GB M.2 SSD
Dropbox1
Grafikus rendszer
Integrált Intel® HD Graphics 620
Hangeszközök
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dupla hangszóró
Képernyő
39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS UWVA BrightView, WLED-es hátsó
megvilágítású (1920 x 1080)
Áramellátás
45 W-os váltóáramú tápegység
Akkumulátor típusa
3 cellás, 52 Wh-s lítiumion
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 95 perc alatt 90%-ra
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 9 óra becsült akkumulátor-üzemidő3
_

Csatlakoztathatóság

Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibilis)
Portok
1 HDMI
1 kombinált fejhallgató/mikrofon
3 db 1. generációs USB 3.1 (1 HP Sleep and Charge)
1 db 1. generációs USB 3.1 Type-C™
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
Webkamera
HP Wide Vision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Kialakítás

Termékszín
Természetes ezüst, alumínium
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP CoolSense
Szoftver
CyberLink PowerDirector; 1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új
felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 2
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 1DM03EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190781321125
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
1,93 kg
Csomagolva: 3,51 kg
Méretek
38 x 25,5 x 1,79 cm
Csomagolva: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
illetve az el- és visszaszállítás; A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is
meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet numerikus
billentyűzettel
HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Adatvédelem kezelése
Kensington MicroSaver® zárnyílás; Trusted Platform Module- (TPM-) támogatás
Érzékelők
Gyorsulásmérő

Kompatibilis kiegészítők*

Jótállási szolgáltatások*

* Nem tartozék.
HP prémium
oldaltáska
J4Y51AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
fekete/kék
neoprén tok
V5C31AA

HP Z5000 sötét
hamvas ezüst
vezeték nélküli
egér
W2Q00AA

3 éves el- és
visszaszállítás
UM963E

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék

részét.2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)3A Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a
Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási
beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.
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