Karta produktu

HP ENVY Notebook 13-ab006nw
Czysta moc. Bez ograniczeń.
Niesamowita wydajność najnowszych laptopów o przekątnej ekranu 13″ (33,8 cm) sprawi, że żadne wyzwanie nie
będzie już przeszkodą. Przekraczaj granice i korzystaj ze wszystkich zalet, które niosą ze sobą potężne funkcje i
niezwykła konstrukcja stworzona po to, aby pomóc Ci osiągnąć sukces.

Opracowany z myślą o
doskonałości

Wydajny procesor Intel® Core™1,
nawet do 10 godzin czasu pracy2
oraz niezwykle szybka pamięć
półprzewodnikowa sprawią, że
poradzisz sobie z każdym zadaniem.

Wyjątkowo smukły kształt

Czas zwrócić uwagę na tego
niezwykłego laptopa. Bezramkowy,
szklany wyświetlacz w wybranych
modelach, smukła metalowa
obudowa i wyjątkowa technologia
podnoszenia stanowią idealne
połączenie pożądanych cech w
pięknej formie.

Jeszcze wyższy poziom rozrywki

Doświadcz zupełnie nowego świata
wirtualnej rozrywki. Wspaniały
wyświetlacz FHD lub QHD + (w
wybranych modelach)3, znakomita
jakość dźwięku dzięki Bang & Olufsen
oraz technologia HP Audio Boost
rewolucjonizują odbiór
multimedialnych treści.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. 2 Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu
produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek
eksploatacji. Zobacz https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 3 Do wyświetlania obrazów w jakości Quad+ high-definition (QHD+) wymagane są treści QHD+.
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Obejmuje
Windows 10
Pewna praca w znajomym środowisku systemu Windows – z wieloma
udoskonaleniami.4
_

Procesory Intel® Core™ 7. generacji
Wysoka wydajność pozwala łatwo sprostać wszystkim wymaganiom pracy
wielozadaniowej oraz zapewnia nowe sposoby interakcji z komputerem i
lepsze funkcje wideo 4K.
_

Panel IPS
Bez względu na to, gdzie stoisz, ten ekran zapewnia wyraźne, żywe kolory
z szerokimi kątami widzenia 178°, dzięki czemu każdy ma doskonały
widok.
_
_
_

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości
aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. http://www.microsoft.com.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (podstawowe taktowanie 2,5 GHz, maks. 3,1 GHz z
technologią Intel® Turbo Boost, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generacji
Pamięć
8 GB pamięci LPDDR3-1866 SDRAM (wbudowanej)
Archiwizacja danych
Napęd SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafika
Zintegrowana Karta graficzna Intel® HD Graphics 620
Karta dźwiękowa
Bang & Olufsen; Dwa głośniki
Zasilanie
Zasilacz 45 W pr. zm.
Typ baterii
3-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 57,8 Wh
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 90% w ciągu 90 minut
Przewidywany czas pracy akumulatora
Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 12 godz.3
_

Sieci i łączność

Łączność bezprzewodowa
Karta sieci bezprzewodowej Intel® 802.11ac (2 × 2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2
(zgodny ze standardem Miracast)
Porty
1 port HDMI; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 2 porty USB 3.1 Gen 1 (w tym 1
HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1
1 czytnik kart pamięci microSD
Kamera internetowa
Kamera HP TrueVision HD z zespołem dwóch mikrofonów cyfrowych

Projektowanie

Kolor produktu
Naturalne srebro, aluminium
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Oprogramowanie
CyberLink PowerDirector; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft®
Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 1TQ41EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190781944843
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
1,34 kg
Wymiary
32,6 × 22,6 × 1,39 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Klawiatura
Pełnowymiarowa, podświetlana klawiatura „wyspowa”
HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych
Zarządzanie bezpieczeństwem
Gniazdo zabezpieczające Kensington Mini; Obsługa modułu Trusted Platform Module
(TPM)

Zgodne akcesoria*

Usługi gwarancyjne*

* Nie wchodzi w skład zestawu.
Czarny/niebieski
futerał
neoprenowy HP
33,78 cm (13,3")
V5C25AA

Zestaw
słuchawkowy HP
2800 Stereo DF,
niebieski
W1Y20AA

Mysz
bezprzewodowa
HP Z3700,
srebrna
X7Q44AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem
UM946E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez 12 miesięcy od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy).2 Wersja próbna

oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)6 Technologia wielordzeniowa została opracowana tak, aby zwiększyć wydajność
niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest
miarą wyższej wydajności. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron oraz logo Intel i Intel Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.7 Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz

ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost/.3 Szacowany czas pracy akumulatora w przypadku systemu Windows 10 na podstawie testu wzorcowego Windows 10 / MobileMark® 2014. Czas pracy akumulatora
zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje
dostępne są pod adresem www.bapco.com.
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automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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