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נצל את היום שלך טוב יותר
בצע את כל המשימות היומיומיות עם מחשב נייד
במחיר שבהישג יד ,הכולל את כל המאפיינים
הדרושים לך .קבל את כל העוצמה שאתה מחפש
עם המהימנות של מותג אמין כמו .HP

ביצועים אמינים

עם מעבדי  1®Intelהמתקדמים ביותר ושפע של שטח כונן קשיח או כונן  SSDבדגמים נבחרים ,באפשרותך לעבוד ,לשחק,
לבצע ריבוי משימות ולאחסן יותר ממה שחשוב לך .קבל עוצמה אמינה ואחסון שניתן לסמוך עליו.

תצוגה מרהיבה

המסך הצלול עם החדות הגבוהה 2מאפשר לך ליהנות מתמונות ,סרטי וידאו ודפי אינטרנט בפירוט רב .לחלופין ,בדגמים
נבחרים ,צג  3Full HDמאפשר לך להפיק עוד יותר מהתצוגה שלך.

איכות ניתנת למדידה

החיים יכולים להיות בלתי צפויים ,אבל המחשב הנייד של  HPלא צריך להיות בלתי צפוי .בין אם מדובר בפרוייקטים של
הרגע האחרון או ערבי סרטים ספונטניים ,באפשרותך ליהנות מביצועים יוצאים מן הכלל ,המגובים על-ידי למעלה מ-200
4
בדיקות.

 Multi-Core 1מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך [2] .דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה
של תמונות בחדות גבוהה [3] .דרוש תוכן בחדות גבוהה מלאה ) (FHDלהצגת תמונות בחדות גבוהה מלאה 4 .בדיקת  HP Total Test Processאינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת HP Total Test Process
או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג  HP Accidental Damage Protection Care Pack. 5להצגת תמונות  HDנדרש תוכן בחדות גבוהה ).(HD
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FreeDOS 2.0

מערכת הפעלה

מעבד ) Intel® Celeron® N3060תדר בסיס של  ,1.6 GHzתדר פרץ של עד  ,2.48 GHzמטמון של  2 ,2 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד ®Intel® Celeron

מעבד

זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMבנפח (1 x 4 GB) 4 GB

זיכרון

 SATAשל  5,400 ,500 GBסל"ד
צורב DVD

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP TrueVision HDעם מיקרופון דיגיטלי משולב

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 400

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  HD SVA BrightViewבגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון ,עם תאורת  WLEDאחורית )(1,366 x 768

תצוגה

שמע ™ ;DTS Studio Soundרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים ;41 Wh ,סוללה שניתנת להחלפה על-ידי המשתמש

צבע מוצר

כסף לבן; עיצוב פסים ,דוגמת יהלומים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

מידע נוסף

P/N: 1LZ55EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781861850

ממדים

 38.43 x 25.46 x 2.43ס"מ; ארוז 52 x 30.5 x 6.9 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה

 2.04ק"ג; ארוז 2.93 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה
באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.

אחריות

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

תיק עם פתח עליון HP Signature Slim Topload Case
בגודל  39.62ס"מ )"(15.6
L6V68AA

רמקול אלחוטי  ,HP S6500שחור
N5G09AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U1PS3E
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