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Energizant pentru imaginaţie
Pregătește-te să fii inspirat. Indiferent ce pasiune ai, pregătește-te să o duci la următorul nivel, cu un laptop HP Pavilion
cu totul nou. Acesta este echipat cu caracteristicile de care ai nevoie pentru a-ți dezlănţui creativitatea, în stilul tău
propriu.

Randament zilnic ridicat

Cu până la 9 ore de funcţionare pe
acumulator1, ai energie pentru toată
ziua. Acceptă orice provocare, având
suficientă energie rămasă pentru
timpul liber binemeritat.

Stilul binefăcător

Acest laptop completează perfect
stilul tău. De la cadrul subţire şi uşor,
până la designul îndrăzneţ şi vesel,
fiecare detaliu a fost conceput pentru
a te face să ieşi în evidenţă.

Experienţă audio cu adevărat
puternică

Cu două difuzoare HP, HP Audio Boost
şi reglaje particularizate de experţii la
B&O PLAY, vei beneficia de un sunet
autentic şi bogat. Lasă sunetul să te
impresioneze.

Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei.
Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Consultă https://bapco.com/products/mobilemark-2014/
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Procesoare Intel® Core™ din a 7-a generaţie
Performanţele puternice ţin cu uşurinţă pasul cu toate cerinţele de
multitasking, permit noi posibilităţi de a interacţiona cu PC-ul şi oferă
capabilităţi îmbunătăţite pentru conţinut video 4K.
_

Afişaj de înaltă definiţie
Vedeţi lumea digitală într-un mod complet nou. Bucuraţi-vă de filme şi
fotografii, la calitatea excelentă a imaginii, cu detalii de înaltă definiţie
oferite de 1 milion de pixeli.
_

Opţiuni de RAM DDR4
Conceput pentru a funcţiona mai eficient şi mai fiabil la viteze mai mari,
DDR4 este viitorul memoriei RAM. Graţie lăţimii de bandă mai mari, toate
activităţile, de la multitasking la jocuri, beneficiază de o îmbunătăţire a
performanţelor.
_
_
_
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
FreeDOS 2.0
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, până la 3,1 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost,
cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 7-a generaţie
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB)
Stocare
500 GB 5400 rpm SATA
Grafică
Componente distincte NVIDIA® GeForce® 940MX (memorie dedicată DDR3 de 2 GB)
Audio
B&O PLAY; HP Audio Boost; două difuzoare
Ecran
HD SVA BrightView iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 35,6 cm (14") (1366 x
768)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 65 W
Tip baterie
Li-ion cu 3 elemenţi, 41 Wh
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: 90% în 90 de minute
Durata ţintă a acumulatorului
Durată acumulator estimată de până la 10 ore şi 15 minute3

Design

Culoarea produsului
Capac argintiu natural, cadru de tastatură argintiu cenuşiu; Design cu finisaj periat
orizontal, model de tastatură cu linii de fire digitale
_

Software
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Z3C24EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781376460
Greutate
1,58 kg
Împachetat: 2,55 kg
Dimensiuni
33,86 x 22,43 x 1,95 cm
Împachetat: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Tastatură
Tastatură de dimensiune normală, stil insulă, cu tastatură numerică integrată
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

_

Conectivitate

Interfaţă reţea
Placă de reţea LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrată
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0 (compatibilă Miracast)
Porturi
1 HDMI
1 port combinat căşti/microfon
1 USB 2.0
2 USB 3.1
1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD
Cameră web
Cameră HD HP Wide Vision cu microfon digital dual-array

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Husă din neopren
gri/violet HP
35,56 cm (14")
V5C28AA

Căşti stereo HP
2800, roşu
W1Y21AA

Mouse wireless
HP Z3700,
argintiu
X7Q44AA

3 ani - returnare la
depozit
U4817E

3 Durată de viaţă a acumulatorului estimată pentru Windows 10, pe baza analizei comparative MobileMark® 2014 pentru Windows 10. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate,

caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi www.bapco.com pentru detalii suplimentare.
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