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Dajte zagon svoji strasti
Sprostite svoj notranji potencial ustvarjanja vsebine, željo po predstavnostnih vsebinah in potrebo po zmagovanju v
igrah – ta prenosni računalnik Pavilion je oblikovan tako, da vam sledi pri vsem, česar se lotite. Izjemna zmogljivost
omogoča vse od sej pretakanja do urejanja videoposnetkov brez zakasnitev in opravljanje vsega dela na katerem koli
mestu.

Ustvarjalni motor

Z ločeno grafično kartico NVIDIA®
GTX™ in najnovejšim procesorjem
Intel® s štirimi jedri1 oživite svoje
največje in najpogumnejše ideje ali pa
se z mojstrskimi veščinami lotevajte
večopravilnosti.

Uživajte v tem, kar vidite

Ne glede na to, ali urejate
videoposnetke, gledate priljubljen
film, retuširate fotografije ali samo
igrate igre, bodo na živahnem
zaslonu FHD2 ali 4K3 (z možnostjo
tehnologije IPS pri nekaterih modelih)
vedno vidne vse podrobnosti.

Resnično močna zvočna izkušnja

Dva zvočnika HP, funkcija HP Audio
Boost in uglasitev po meri, ki so jo
opravili strokovnjaki v podjetju B&O
PLAY, zagotavljajo bogato in pristno
zvočno izkušnjo. Dovolite, da vas
zvok prevzame.

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. 2 Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD). 3 Za ogled slik 4K potrebujete vsebino 4K.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
FreeDOS 2.0
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do
3,8 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 sedme generacije
Nabor vezij
Procesor Intel® HM175
Pomnilnik
16 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB)
Shranjevanje
1 TB 7200 obr./min SATA
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Grafika
Ločeno NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5)
Zvočna kartica
B&O PLAY; HP Audio Boost; dva zvočnika
Prikaz
Zaslon FHD IPS UWVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju in
osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)
Napajanje
150-vatni napajalnik za izmenično napetost
Vrsta baterije
4-celični litij-ionski akumulator (63,3 Wh)
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 30 minutah5
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja do 11 ur3
_

Oblikovanje

Barva izdelka
Naravno srebrn pokrov, ogljeno črn lesen okvir tipkovnice; Lesne črte, vzorec digitalnih
črt
_

Programska oprema
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 1LK94EA #BED
Koda UPC/EAN: 190781665458
Teža
2,2 kg
Pakirano: 3,33 kg
Mere
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Pakirano: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Tipkovnica
Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj z dvignjenimi tipkami
Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik
Upravljanje varnosti
Reža za ključavnico Kensington MicroSaver®; geslo za vklop; podpora za naprave za
varnostno zaklepanje drugih proizvajalcev; podpora za Trusted Platform Module (TPM)
Senzorji
Merilnik pospeška

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik Intel® 802.11ac (2 x 2) s funkcijama Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
(združljiv s tehnologijo Miracast)
Vrata
1 priključek HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek USB 2.0;
2 priključka USB 3.1 prve generacije; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Spletna kamera
Kamera HP Wide Vision HD z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Združljiva dodatna oprema*

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
Miška HP X9000
OMEN
J6N88AA

HP 15.6 SMB
Topload Case
T0F83AA

HP 15.6
Black/Blue
Neoprene Sleeve
V5C31AA

3-letni prevzem in
vračilo
U4819E

3 Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij,

uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.5 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 30 minutah napolni akumulator do
50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko
zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol. Na voljo je pri nekaterih modelih večnamenskih računalnikov HP Spectre in HP x2. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem mestu http://store.hp.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse
funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena.
Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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