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Låt fantasin flöda
Var beredd på att bli inspirerad. Oavsett vad din
passion är, var redo att ta den till nästa nivå med
denna helt nya, bärbara HP Pavilion-dator. Den
har en unik stil och är packad med de funktioner
du behöver för att sätta fart på kreativiteten.

Styrka hela dagen
Upp till 9 timmars batteritid 1 håller dig igång hela dagen med laddning över till kvällen. Ta dig an allt som
kommer din väg med tillräcklig laddning kvar för att njuta av lite välförtjänt fritid.
Snygg stil
Den här bärbara datorn kompletterar din stil perfekt. Varje detalj är gjord för att få dig att sticka ut, från
den tunna, lätta ramen till den kaxiga, lekfulla utformningen.
En oerhört kraftfull ljudupplevelse
Med dubbla HP-högtalare, HP Audio Boost och anpassade inställningar av experterna på B&O PLAY kan du
lyssna till ett rikt och autentiskt ljud. Låt dig inspireras av ljudet.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.17
Höjdpunkter:
● Nu är Windows 10 här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.
● Njut av solen samtidigt som du tittar på ditt favoritinnehåll tack vare antireflexpanelen. Den
icke-reflekterande och lågblanka skärmen innebär att du slipper blänk medan du befinner dig utomhus.
● Förbered dig på skarpa och livliga bilder tack vare kvaliteten hos denna imponerande FHD-skärm.
● HP Imagepad gör navigeringen på skärmen enkel och intuitiv. Med stöd för upp till fyra fingrar samtidigt
kan du interagera mer naturligt med allt ditt innehåll.

Batteritiden varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och inställningar för energihantering. Batteriets maxkapacitet
minskar naturligt ju längre det används. Se https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 17 Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs. 1 Alla
funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full
nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 2 Full
HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Programvara - Produktivitet

1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Processor

AMD Dual-Core A6-9210 APU (2,4 GHz, upp till 2,8 GHz, 1 MB cache)
Processorfamilj: AMD Dual-Core A-Series-processor

Minne

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Överföringshastigheten är upp till 2 133 MT/s

Informationslagring

256 GB M.2 SSD
Dropbox1
DVD-brännare

Webbkamera

HP Wide vision-kamera med HD och dubbla digitala mikrofoner

Kommunikation

Integrerat 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Intel® 802.11ac (1x1) kombination av Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibelt)

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver®-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från tredje part; TPM-stöd (Trusted Platform Module)

Bildskärm

39,6 cm (15,6 tum) SVA med full HD, antireflexbehandling och WLED-bakgrundsbelysning (1 920 x 1 080)

Grafik

AMD Radeon™ R4-grafik

Ljud

B&O PLAY; HP Audio Boost; Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord med integrerad numerisk knappsats; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

2-cells, 41 Wh litiumjon;
Stöd för snabb batteriladdning: 90 % på 90 minuter

Riktpunkt för batteriets livslängd

Upp till 9 timmar och 30 minuters uppskattad batteritid3

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Hölje i natural silver, tangentbordsram i ash silver; Design med horisontella penseldrag, tangentmönster i rad mot digitala hot

HP-appar

HP CoolSense; HP Lounge

Programvara

CyberLink PowerDirector; Netflix

Service och Support

McAfee LiveSafe™2

Ytterligare information

P/N: 1HF06EA #UUW
UPC/EAN code: 190781546078

Vikt

1,99 kg; Förpackat: 2.79 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

38,2 x 24,2 x 2,25 cm; Förpackat: 52 x 30,5 x 6,9 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års inlämningsservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.) 3
Uppskattad batteritid för Windows 10 baseras på Windows 10/MobileMark®- benchmarking från 2014. Batteritiden varierar på grund av olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program,
funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Z4000 lila
trådlös mus
E8H26AA

HP 39,62 cm
(15,6 tum)
neoprenfodral,
svart/röd
V5C30AA

HP 39.62 cm
(15,6 tum)
neoprenfodral,
grå/lila
V5C32AA

3 års hämtnings- och
returservice
U4819E

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra
länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska
kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10
uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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