Спецификация

HP Pavilion Notebook 17-ab200nu
Дайте сила на страстта си
Пригответе се да разгърнете творческия си потенциал, да удовлетворите нуждите си от социални контакти и да
подобрите геймърските си умения, защото този лаптоп Pavilion може да се справи с всяко Ваше
предизвикателство. Изключителната продуктивност гарантира завладяващо поточно предаване и обработване
на видеоклипове без забавяне, като можете да правите всичко това навсякъде, където Ви е удобно.

Двигател за творческата мисъл

Осъществете най-големите и
най-дръзките си мечти или
изпълнявайте по няколко задачи
едновременно благодарение на
дискретните видео карти NVIDIA®
GTX™ и най-новия четириядрен
процесор Intel®1.

Обичайте това, което виждате

Независимо дали обработвате
видеоклипове, гледате любимия си
филм, ретуширате снимките си, или
просто играете, всеки детайл е
видим благодарение на FHD2 или
4K дисплея3 с IPS при избрани
модели.

Едно наистина мощно звуково
преживяване

С двойните високоговорители HP,
HP Audio Boost и
персонализираното настройване на
звука от експертите на B&O PLAY се
радвате на богато и автентично
звуково преживяване. Позволете
на звука да Ви развълнува.

Multi-core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. 2 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е
необходимо за преглед на FHD изображения. 3 За преглед на 4K изображения е необходимо 4K съдържание.
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Спецификации
Изпълнение

Процесор
Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz до 3,8 GHz, с технология Intel® Turbo Boost, 6 MB
кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Чипсет
Intel® HM175
Памет
8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD записващо
Графика
Дискретен NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 заделена)
Аудио
B&O PLAY; Подобрен звук с HP Audio Boost; Двойни високоговорители
Дисплей
43,9 см (17,3 инча) диагонал, FHD IPS UWVA антиотражателен екран с WLED
подсветка (1920 x 1080)
Захранване
150 W захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
6-клетъчна, 62 Wh литиево-йонна батерия
Батерия, която може да се сменя от потребителя
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 90% в рамките на 90
минути5
Целеви живот на батерията
До 10 часа живот на батерията3
_

Свързване

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта
Безжични връзки
Комбинация от Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.2 (съвместим с
Miracast)
Портове
1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 първо
поколение, 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камера
HP Wide Vision HD уебкамера с цифров микрофон с двоен обхват

Съвместими аксесоари*

Разработване

Цвят на продукта
Капак в цвят Natural Silver, рамка на клавиатурата в цвят Charcoal; Десен с
линейни дървени плоскости, десен с дигитални жилки
_

Софтуер
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 1GM89EA #AKS
UPC/EAN код: 190781734345
Тегло
2,85 кг
Опакован: 3.86 кг
Размери
41,6 x 27,9 x 2,99 см
Опакован: 55.2 x 34.5 x 6,9 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център;
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на
HP.
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с подсветка, с вградена цифрова
клавиатура
HP Imagepad с поддръжка на жестове с няколко пръста
Управление на защитата
Слот за заключване Kensington MicroSaver®; Парола при включване; Приема
заключващи устройства за защита на трети страни; Поддръжка на модула за
сигурност на платформата (TPM)
Сензори
Акселерометър

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Мишка HP
X9000 OMEN
J6N88AA

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
U4817E

3 Приблизителният живот на батерията под Windows 10 съгласно сравнителния анализ на Windows 10 / MobileMark® от 2014 г. Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените

приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.5 Зарежда батерията до
90% в рамките на 90 минути, когато системата е изключена (чрез командата за „изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с преносимия компютър, не се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като батерията достигне 90%
капацитет, скоростта на зареждане ще се върне към нормалната. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от толерансите на системата. Предлага се за избрани модели компютри HP Spectre, HP Envy, HP Omen и HP Pavilion. Вижте http://store.hp.com за
пълен списък с функциите на продуктите.
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