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Bolje izkoristite dan
S prenosnim računalnikom po ugodni ceni, opremljenim z vsemi funkcijami, ki jih potrebujete, lahko opravite vse dnevne
naloge. Zagotovite si želeno zmogljivost z zaupanjem v zanesljivo znamko, kot je HP.

Zmogljivost, na katero se lahko
zanesete

Najnovejši procesorji Intel®1 in veliko
prostora na trdem disku ali pri
nekaterih modelih na pogonu SSD,
omogočajo delo, igranje iger,
večopravilnost in shranjevanje več
stvari, ki so vam pomembne.
Zagotovite si zanesljivo zmogljivost in
shrambo, ki jima lahko zaupate.

Živahen zaslon

Na ostrem zaslonu z visoko
ločljivostjo2 lahko uživate v
podrobnostih fotografij,
videoposnetkov in spletnih strani. Pri
modelih, ki vključujejo polno visoko
ločljivost3 pa zaslon ponuja še več.

Kakovost, ki jo lahko izmerite

Življenje je lahko nepredvidljivo,
HP-jev prenosni računalnik pa ne bi
smel biti. Ne glede na to, ali gre za
projekte v zadnjem trenutku ali
spontane filmske večere, lahko
uživate v izjemni zmogljivosti, ki
temelji na več kot 200 preizkusih.4

Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost se lahko razlikuje
glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. 2 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 3 Za ogled slik v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino polne visoke ločljivosti (FHD). 4
Rezultati preizkušanja v postopku HP Total Test niso zagotovilo za nadaljnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za povračilo škode na podlagi preizkusnih pogojev postopka HP Total Test ali kakršno koli naključno
škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
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Posebnosti
Šesta generacija procesorjev Intel®
Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo
več funkcij, izboljšuje vašo računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.
_

Za zunanjo uporabo
Ta zaslon s premazom proti bleščanju omogoča uživanje na soncu in v
priljubljenih vsebinah. Neodsevnost in nizka raven sijaja zagotavljata manj
bleščanja pri delu zunaj.
_

Živahne slike
Pripravite se na jasne vizualne elemente in slike visoke kakovosti tega
zaslona s polno visoko ločljivostjo.5
_

256-GB pogon SSD
Spoznajte kot blisk hiter disk, ki lahko izpolni vsako zahtevo. S hitrimi in
učinkovitimi pogoni SSD lahko hitro naložite programe.
_
_

5

Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD).
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
FreeDOS 2.0
Procesor
Procesor Intel® Core™ i3-6006U (2 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i3 šeste generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Shranjevanje
256 GB M.2 SSD
Zapisovalnik DVD
Grafika
Ločeno Grafična kartica AMD Radeon™ R5 M430 (2 GB namenskega pomnilnika DDR3)
Zvočna kartica
DTS Studio Sound™; Dva zvočnika
Prikaz
Zaslon FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca) z zaščito proti bleščanju in
osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)
Napajanje
Napajalnik AC 65 W
Vrsta baterije
4-celični litij-ionski akumulator (41 Whr)
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik
Ciljna življenjska doba akumulatorja
Pričakovano delovanje akumulatorja do 8 ur3
_

Oblikovanje

Barva izdelka
Turbo srebrna; Vzorec ravnih žlebičev
_

Programska oprema
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 1LY42EA #BED
Koda UPC/EAN: 190781761785
Teža
1,96 kg
Pakirano: 2,93 kg
Mere
38,43 x 25,46 x 2,43 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 polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico
Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika
Upravljanje varnosti
Reža za ključavnico Kensington MicroSaver; geslo za vklop; podpora za naprave za
varnostno zaklepanje drugih proizvajalcev; podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast
Vrata
1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 2 vrat USB 2.0; 1
vrata USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision HD z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Združljiva dodatna oprema*

Garancijske storitve*

* Ni priloženo.
HP 15.6 Signature
Slim Topload Case
L6V68AA

HP Z3200 Natural
Silver Wireless
Mouse
N4G84AA

Žična miška HP
X900
V1S46AA

3-letni prevzem in
vračilo
U1PS3E

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.

Izdelek je lahko drugačen kot na prikazanih slikah. © 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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