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Постигнете повече през деня си
Справяйте се с всичките си ежедневни задачи с достъпен преносим компютър, който разполага с всички
функции, които са ви необходими. Получавате цялата мощност, която искате, с увереност в надеждна марка
като HP.

Надеждна производителност

С най-новите процесори Intel®1 и
голямо пространство на твърдия
диск или SSD на избрани модели
можете да работите, играете,
извършвате по няколко задачи
едновременно и да съхранявате
повече от важните за вас неща.
Получавате надеждна мощност и
място за съхранение, на които
можете да имате доверие.

Ярък дисплей

Кристално ясният HD екран2 ви
позволява да се наслаждавате на
своите снимки, видеоклипове и уеб
страници с изключителни детайли.
А на избрани модели Full HD3
резолюцията ви позволява да
получите дори още повече от
дисплея си.

Измеримо качество

Животът може да бъде
непредвидим, но вашият преносим
компютър HP не трябва да бъде.
Независимо дали става въпрос за
проекти в последния момент или
спонтанни филмови вечери,
можете да се наслаждавате на
изключителна производителност,
гарантирана от повече от 200
теста.4

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 варира в зависимост от конфигурациите на хардуера и софтуера. 2 Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна
способност. 3 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 4 Тестването с HP Total Test Process не е гаранция за бъдеща
производителност при тези тестови условия. За щети при тестовите условия на HP Total Test Process или други случайни щети е необходим допълнителен сервизен пакет HP Accidental Damage Protection Care
Pack.
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Изобразяване
Windows 10
Windows 10 е тук. Правете страхотни неща уверено с познатия ви
Windows – но още по-добър.5
_

Надежден и мощен процесор
Изпълнявайте всичките си ежедневни задачи с лекота. С процесорите
на Intel® получавате надеждната производителност, която очаквате, и
качество, на което можете да разчитате.
_

За вътре
С този панел BrightView вашите видеоклипове, снимки и документи са
ярки, ясни и перфектни за практическа работа на закрито.
_

Най-добро качество на изображенията с HD
Вижте своя дигитален свят по един изцяло нов начин. Наслаждавайте
се на филми и снимки със страхотно качество на изображенията с
дисплей с висока разделителна способност.6
_

Удивителна графика
Графичните карти на Intel® предлагат невероятно удоволствие за
развлечение и игри.
_

Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS
за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни
изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
6 Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на HD изображения.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, до 2,48 GHz, 2 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Celeron®
Памет
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Съхраняване
1 TB 5400 rpm SATA
DVD записващо
Dropbox1
Графика
Вградени Intel® HD Graphics 400
Аудио
DTS Studio Sound™; Двойни високоговорители
Дисплей
39,6 см (15,6 инча) диагонал, HD SVA с BrightView WLED подсветка (1366 x 768)
Захранване
45 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
4-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия
Батерия, която може да се сменя от потребителя
Целеви живот на батерията
До 8 часа живот на батерията3
_

Свързване

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN
Безжични връзки
Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)
Портове
1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камера
HP TrueVision HD камера с вграден цифров микрофон

Разработване

Цвят на продукта
Cardinal Red; Десен с линейни канали
_

Софтуер

Софтуер
CyberLink PowerDirector; 1-месечен тестов период за новите потребители на
Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 1LY65EA #AKS
UPC/EAN код: 190781750048
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
2,04 кг
Опакован: 2,93 кг
Размери
38,43 x 25,46 x 2,43 см
Опакован: 52 x 30,5 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 от „островен тип“ с вградена цифрова клавиатура
TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове
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)

Съвместими аксесоари*

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Чанта HP
Signature Slim
Topload за лаптоп
до 39,62 см (15,6
инча)
L6V68AA

Сребриста
безжична мишка
HP Z3200
N4G84AA

Кабелна мишка
HP X900
V1S46AA

3-годишна гаранция
с връщане в склад
U1PS9E

1 25 GB безплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com. Изисква се интернет услуга, която не е включена.2 Предложение за

30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.)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.

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от
Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на
съответните им притежатели. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за
пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите.
Вижте http://www.microsoft.com.
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