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Rajasi on nyt määritelty uudelleen
Koska jokainen menestysaskel ansaitaan kovalla työllä ja päättäväisyydellä, tarvitset laitteen, joka suhtautuu
suorituskykyyn vakavasti. Tutustu uusimpaan ENVY-kannettavaan, tietokoneeseen, joka on suunniteltu auttamaan
sinua saavuttamaan jopa kaikkein kunnianhimoisimmat tavoitteesi.

Seuraavan tason viihdettä

Muutoksia aikaan saava viihde alkaa
mukaansatempaavasta,
elokuvateatterimaisesta
kokemuksesta. Sukella suoraan
sekaan loistavan
täysteräväpiirtonäytön tai tiettyjen
mallien 4K1-näytön ja Bang &
Olufsenin äänentoiston sekä HP
Audio Boost -teknologian avulla.

Tehokkuutta ja suorituskykyä

Jopa 16 Gt:n RAM-muistin, uusimpien
Intel® Core™ i -suorittimien ja
tiettyjen mallien jopa 512 Gt:n
PCIe-tallennustilan ansiosta
viihdekirjastosi selaaminen ja
asiakirjojesi käyttäminen on
salamannopeaa.

Kannettavuutta koko päivän ajaksi
Kun jokainen päivä on kiireinen,
tarvitset laitteen, joka on aina
valmiina. Kevyen ja ohuen
kokometallisen runkonsa ja koko
päivän kestävän akkunsa2 ansiosta
tämä kannettava vastaa päiväsi
tarpeisiin, olivat ne mitä tahansa.

HP Loungen avulla pääset
lähemmäksi rakastamaasi artistia

HP:n asiakkaille myönnetty
musiikkikokoelman ja
yksinoikeudellisen sisällön
rajoittamaton käyttöoikeus takaa,
että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä
vaan se tulee luoksesi.17

4K-kuvien katselemiseen vaaditaan 4K-sisältöä. 2 Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja
virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.bapco.com. 17 Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus
12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä.
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Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.1
_

7. sukupolven Intel® Core™ -prosessorit
Tehokasta suorituskykyä, jotta selviydyt helposti moniajon vaatimuksista.
Saat käyttöösi uusia tapoja olla vaikutuksessa tietokoneesi kanssa ja
parannetut 4K-video-ominaisuudet.
_

IPS-paneeli
Tämä näyttö tuottaa selkeitä ja eloisia kuvia koko laajan 178 asteen
katselukulman alueelle, joten kaikki näkevät selkeästi.
_

Intel® -HD-näytönohjain
Vaikuttava grafiikka aina apunasi. Intel® HD Graphics tuottaa näyttöön
elävää kuvaa sujuvasti, kun katselet videota tai vain surffaat netissä.
_

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
_

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, jopa 3,1 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n
välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×4 Gt)
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 5 400 k./min)
128 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu Intel® HD 620 -näytönohjain
Ääni
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) WLED-taustavalaistu IPS UWVA BrightView
-täysteräväpiirtonäyttö (1 366 × 1 080)
Virtalaitteet
45 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
3-kennoinen 52 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: 95 prosenttiin 90 minuutissa
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto jopa 9 tuntia3
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
Intel 802.11ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva)
Portit
1 HDMI-portti
1 kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä
3 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi (1 HP Sleep and Charge -portti)
1 USB 3.1 Type-C™ -portti, 1. sukupolvi
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP Wide Vision -teräväpiirtokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Luonnollisen hopean värinen, alumiininen
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office
365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1GL86EA #UUW
UPC/EAN code: 190781389323
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
1,93 kg
Pakattu: 3,51 kg
Mitat
38×25,5×1,79 cm
Pakattu: 52×30,5×6,9 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Näppäimistö
Täysikokoinen, taustavalaistu näppäimistö, jossa erotetut näppäimet ja
numeronäppäimistö
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington MicroSaver® -lukon paikka; luotettavan alustamoduulin (TPM) tuki
Ilmaisimet
Kiihtyvyysmittari

Yhteensopivat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP Premium
-olkalaukku
J4Y51AA

HP:n
musta/sininen
neopreenisuojus,
39,62 cm (15,6
tuumaa)
V5C31AA

HP:n langaton,
tummanhopeanvä
rinen Z5000-hiiri
W2Q00AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
UM963E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 /
MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti
ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
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