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Echipat pentru mai mult
Faci faţă tuturor activităţilor zilnice cu un laptop accesibil, echipat cu toate caracteristicile de care ai nevoie. Obţii toată
puterea dorită, având încredere într-un nume de nădejde precum HP.

Performanţă sigură

Cu cele mai recente procesoare
Intel®1 şi cu spaţiu vast pe unitatea de
disc sau SSD la anumite modele, poţi
să lucrezi, să te joci, să profiţi de
capacitatea de multitasking şi să
stochezi mai mult. Putere fiabilă şi
spaţiu de stocare de încredere.

Afişaj vibrant

Ecranul HD2 clar îți oferă bucuria de a
vedea în detaliu fotografii,
videoclipuri şi pagini Web. Sau, la
anumite modele, rezoluţia Full HD3 îți
permite să obţii chiar mai mult de la
afişajul tău.

Calitate măsurabilă

Viaţa poate fi imprevizibilă, dar
laptopul HP nu va fi. Astfel încât,
indiferent dacă apar proiecte urgente
sau petreci nopţi vizionând filme, te
vei bucura de performanţe
remarcabile, demonstrate la peste
200 de teste.4

Procesoarele Multi-Core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii.
Performanţele vor varia în funcţie de configuraţiile hardware şi software. 2 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 3 Pentru a vizualiza imagini Full HD, este necesar
conţinut de înaltă definiţie completă (FHD). 4 Testarea prin HP Total Test Process nu este o garanţie a performanţelor viitoare în aceste condiţii de testare. Acoperirea daunelor în condiţii de testare HP Total Test Process sau
de deteriorare accidentală necesită un serviciu opţional HP Care Pack de protecţie împotriva deteriorării accidentale.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
FreeDOS 2.0
Procesor
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, până la 3,5 GHz cu tehnologie Intel® Turbo Boost,
cache de 4 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din a 7-a generaţie
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (1 x 8 GB)
Stocare
1 TB 5400 rpm SATA
DVD-Writer
Grafică
Componente distincte Placă grafică AMD Radeon™ R7 M440 (memorie dedicată DDR3
de 2 GB)
Audio
DTS Studio Sound™; două difuzoare
Ecran
HD SVA BrightView iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 39,6 cm (15,6") (1366 x
768)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 65 W
Tip baterie
Li-ion cu 4 elemenţi, 41 Wh
Acumulator înlocuibil de către utilizator
Durata ţintă a acumulatorului
Durată acumulator estimată de până la 8 ore3

Design

Culoarea produsului
Jack Black; Model texturat caneluri liniare
_
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Z5E68EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781404552
Greutate
2,04 kg
Împachetat: 2,93 kg
Dimensiuni
38,43 x 25,46 x 2,43 cm
Împachetat: 52 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
Zonă de atingere cu suport pentru gesturi multi-atingere
Gestiunea securităţii
Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de
blocare de securitate de la terţi; suport Trusted Platform Module (TPM)

_

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; 2 USB 2.0; 1 USB 3.1; 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD
Cameră web
Cameră Web HP cu microfon digital integrat

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Set de căşti HP
H2800, negru
J8F10AA

Mouse wireless
HP Z3700,
albastru
V0L81AA

Husă din
neopren
neagră/roşie HP
39,62 cm (15,6")
V5C30AA

3 ani - returnare la
depozit
U1PS9E

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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