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Stworzony do większych wyzwań
Wykonuj wszystkie swoje codzienne zadania na komputerze przenośnym w korzystnej cenie, który jest wyposażony we
wszystkie potrzebne funkcje. Niezawodna, maksymalna wydajność sprawdzonej marki HP.

Wydajność, na której można
polegać

Najnowsze procesory Intel®1 i duża
ilość miejsca na dysku twardym lub
SSD w wybranych modelach
umożliwiają pracę, rozrywkę,
wykonywanie wielu zadań i
przechowywanie większej ilości
ważnych danych. Niezawodne
zasilanie i dyski, którym możesz
zaufać.

Wyraziste wyświetlanie

Wyraźny obraz HD2 pozwala cieszyć
się szczegółami zdjęć, filmów i stron
internetowych. Ponadto wybrane
modele Full HD3 pozwalają uzyskać
jeszcze większe możliwości ekranu.

Wymierna jakość

Życie może być nieprzewidywalne,
ale Twój komputer przenośny nie
powinien. Niezależnie od tego, czy
chodzi o bardzo pilne projekty czy
spontaniczne wieczory filmowe,
możesz cieszyć się doskonałą
wydajnością potwierdzoną w ponad
200 testach4.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność zależy od
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. 2 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. 3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (FHD) wymagane są
treści w wysokiej rozdzielczości. 4 Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych HP Total Test Process oraz
wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony przed uszkodzeniami przypadkowymi HP.
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Windows 10
Pewna praca w znajomym środowisku systemu Windows – z wieloma
udoskonaleniami.5
_

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.
_

Ekran HD
Całkiem nowe spojrzenie na Twój cyfrowy świat. Oglądaj filmy i zdjęcia w
niesamowitej jakości i szczegółowości HD 1 miliona pikseli.
_

Opcje DDR4 RAM
Działają sprawniej i bardziej niezawodnie z większymi prędkościami – DDR4
to przyszłość pamięci RAM. Dzięki większej przepustowości wszystko – od
pracy wielozadaniowej po granie – odbywa się sprawniej.6
_
_

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 automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub spełnienia innych
warunków w miarę upływu czasu. Patrz http://www.microsoft.com.
6 W przypadku napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 35 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do odzyskiwania
systemu.
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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
4 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (1 × 4 GB)
Archiwizacja danych
Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Osobna AMD Radeon™ R5 M430 (2 GB dedykowanej pamięci DDR3)
Karta dźwiękowa
DTS Studio Sound™; Dwa głośniki
Wyświetlacz
Ekran HD SVA BrightView o przekątnej 39,6 cm (15,6″) z podświetleniem WLED (1366
× 768)
Zasilanie
Zasilacz 65 W pr. zm.
Typ baterii
4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh
Bateria wymieniana przez użytkownika
Przewidywany czas pracy akumulatora
Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 8 godz.3

_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T
Łączność bezprzewodowa
802.11b/g/n (1x1) i moduł Bluetooth® 4.0 combo (zgodność ze standardem Miracast)
Porty
1 port HDMI; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 2 porty USB 2.0; 1 port USB 3.1;
1 port RJ-45
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD
Kamera internetowa
Kamera HP TrueVision HD z wbudowanym mikrofonem cyfrowym

Projektowanie

Kolor produktu
Srebrny turbo; Wzór rowków liniowych.
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; 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: 1LH79EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190781917601
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
2,04 kg
Zapakowane: 2,93 kg
Wymiary
38,43 x 25,46 x 2,43 cm
Zapakowane: 52 × 30,5 × 6,9 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 klawiatura wyspowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną
Tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych
Zarządzanie bezpieczeństwem
Gniazdo blokady Kensington MicroSaver; Hasło do uruchomienia komputera; Obsługa
urządzeń zabezpieczających innych producentów; Obsługa modułu Trusted Platform
Module (TPM)

Zgodne akcesoria*

Usługi gwarancyjne*

* Nie wchodzi w skład zestawu.
Zestaw
słuchawkowy HP
H2800, czarny
J8F10AA

Mysz
bezprzewodowa
HP Z3700,
niebieska
V0L81AA

Czarny/czerwony
futerał
neoprenowy HP
39,62 cm (15,6")
V5C30AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem
U1PS4E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez jeden rok od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z Internetem (brak w zestawie).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.)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.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w
niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie
licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. 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. www.microsoft.com.
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