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Sokoldalúbb használatra tervezve
Ezen a hasznos funkciókkal ellátott, kedvező árú noteszgépen minden napi feladatát elvégezheti. A megbízható
teljesítményt a HP márkanév szavatolja.

Megbízható teljesítmény

A legújabb Intel®1 processzoroknak és
a nagy merevlemez- vagy
SSD-tárhelynek köszönhetően
egyszerre több feladatot végezhet,
játszhat vagy dolgozhat, és több
fontos adatot tárolhat. Megbízható
teljesítmény és tárolás.

1A

Ragyogó, élénk kijelző

Tűéles HD kijelzőn2 élvezheti a fotók,
videók és weboldalak minden
részletét. A Full HD kijelzővel3 ellátott
modellek még gazdagabb vizuális
élményt nyújtanak.

Mérhető minőség

Az élet néha tartogat
meglepetéseket, de HP laptopjára
mindig számíthat. Legyen szó sürgős
projektről vagy esti filmnézésről, a
kiváló teljesítményt 200 elvégzett
teszt szavatolja.4

többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény a
hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. 2 A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. 3Full HD (FHD) felbontású tartalom szükséges az FHD felbontású képek
megtekintéséhez. 4A HP Total Test Process tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. A HP Total Test Process tesztkörülményei alatt bekövetkező vagy bármilyen véletlen sérülés
esetén a HP baleseti kár elleni opcionális Care Pack csomagja szükséges.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
FreeDOS 2.0
Processzor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,1 GHz, 3 MB
gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i5 processzor
Memória
4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)
Adattárolás
256 GB M.2 SSD
DVD-író
Grafikus rendszer
Különálló AMD Radeon™ R5 M430 grafikus vezérlő (2 GB dedikált DDR3)
Hangeszközök
DTS Studio Sound™; Dupla hangszóró
Képernyő
39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA csillogásmentes, WLED-es hátsó
megvilágítású (1920 x 1080)
Áramellátás
65 W-os váltóáramú tápegység
Akkumulátor típusa
4 cellás, 41 Wh-s lítiumion
Felhasználó által cserélhető akkumulátor
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 8 óra becsült akkumulátor-üzemidő3
_

Kialakítás

Termékszín
Ezüstfehér; Keresztmintás, gyémántmintás
_

Szoftver
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 1DM19EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190781321514
Súly
1,96 kg
Csomagolva: 2,93 kg
Méretek
38,43 x 25,46 x 2,43 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 billentyűzet beépített numerikus billentyűzettel
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Adatvédelem kezelése
Kensington MicroSaver zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó
biztonsági zárak támogatása; Trusted Platform Module- (TPM-) támogatás

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)
Portok
1 HDMI
1 kombinált fejhallgató/mikrofon
2 USB 2.0
1 USB 3.1
1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
Webkamera
HP TrueVision HD kamera beépített digitális mikrofonnal

Kompatibilis kiegészítők*

Jótállási szolgáltatások*

* Nem tartozék.
HP H2800 fekete
mikrofonos
fülhallgató
J8F10AA

HP Z3700 kék
vezeték nélküli
egér
V0L81AA

HP 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
fekete/piros
neoprén tok
V5C30AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U1PS3E

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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frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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