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Lett og kraftig premium bærbar PC
Hvem sa at tynn og lett kommer med begrensninger? Den nyeste bærbare PC-en ENVY er inspirerende bærbar og
bemerkelsesverdig elegant, men likevel eksepsjonelt kraftig. Den er tynn, skulpturert og utstyrt med den nyeste
maskinvaren, slik at den kan påta seg de aller fleste oppgavene fra så å si hvor som helst.

Imponerende utholdenhet. Utrolig
hastighet.

Opptil 14 timer batteritid1, lynrask PCIe SSD og
den nyeste Intel® Core™ i-prosessoren2 er en
kombinasjon som gir uhemmet ytelse for selv
de mest krevende oppgavene.

Tynn. Lys. Frigjørende.
Med en startvekt på bare 1,23 kg er denne lette
kraftbomben utviklet for maksimal mobilitet.
Finpussede linjer og en nesten kantløs skjerm gir
et rent og utrolig tynt design i helmetall.

Pirr sansene

En superklar UHD IPS-skjerm3 og fire HPhøyttalere med utrolig bass og profesjonell
lydjustering av Bang & Olufsen løfter
underholdningsopplevelsen til et helt nytt nivå.

1 Batteritiden for Windows 10 / MM14 vil variere og er avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt

at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for mer informasjon.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
3 UHD-innhold kreves for å vise bilder i full UHD.
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Med

8. generasjon Intel® Core™ i-prosessor
Oppgrader ytelse med jevn systemrespons og rask innlasting – for en
eksepsjonell PC-opplevelse. Støtter oppløsning på opptil imponerende 4K så
du kan streame førsteklasses innhold – eller til og med lage ditt eget.
Intel® HD-grafikk
Imponerende grafikk hjelper deg med alt du gjør. Enten du ser på video eller
bare surfer på Internett, gjengir Intel® HD-grafikken alt du ser på skjermen
med jevn, livaktig kvalitet.
PCIe SSD-lagring
PCIe®-basert flash-lagring er tilgjengelig i 512 GB og er opptil 17 ganger
raskere enn en tradisjonell 5400 o/min-harddisk for bærbar PC.
Støtte for to 4K-skjermer
Komplett med alle nødvendige porter for et oppslukende oppsett med to 4Kskjermer – du får en ekspansiv opplevelse av underholdning eller
produktivitet ved enkelt å koble til to eksterne 4K-skjermer.
En svært rik lydopplevelse
Underholdningen blir levende og lyden kan føles med de fire HP-høyttalerne,
HP Audio Boost og lyd som er finjustert i samarbeid med ekspertene hos
Bang & Olufsen. Vekk sansene med perfekt PC-lyd.

Lift tastaturdesign
Den subtile hevingen av tastaturet gir en komfortabel skriveopplevelse og lar
luften sirkulere – hvilket avkjøler datamaskinen.
USB-C™
Lad opp enheten, overfør data ved opptil 5 gbps eller koble til en ekstern
skjerm, alt fra én og samme USB-C™-port. Og den er vendbar, så du aldri
behøver å bekymre deg for å sette inn kontakten opp ned.
HP Fast Charge
Ingen har tid til å vente på lading når den bærbare datamaskinen blir lav på
strøm. Slå av enheten og gå fra 0 til 90% ladning på ca. 90 minutter.
HP Wide Vision HD-kamera
Det vidvinklede synsfeltet på 88 grader lar deg videochatte med hele familien
eller vennegrupper i krystallklar detalj.
To mikrofoner
De to mikrofonene og programvaren med avansert støyreduksjon gjør at du
alltid har en krystallklar stemme når du videoprater eller tar opp lyd.
Bakbelyst tastatur fra kant til kant
Hold det gående selv i rom med dårlig belysning eller under nattflyvninger.
Med et tastatur i full størrelse som er belyst fra kant til kant, kan du skrive
komfortabelt i flere miljøer.

6 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Systemets innlastingstid og svartider avhenger av produktkonfigurasjonen.
7 Basert på HPs interne testing med CrystalDiskMark referanseprogramvare. Ytelsen er sekvensielt raskere (skrivebeskyttet) sammenlignet med en tradisjonell harddisk med 5400 o/min.
20 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K.
21 Overføringshastigheten kan variere. Alle ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

22 USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
23 Lader batteriet opptil 90 % på 90 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteren som leveres med den bærbare datamaskinen, anbefales ikke med en svakere

batterilader. Når batteriet er ladet til 90 %, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion
PC-modeller. Du finner en komplett liste over produktfunksjoner på http://store.hp.com.
24 Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepartsprogrammer for å oppnå den beskrevne funksjonaliteten.
25 Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Design

Operativsystem

Produktfarge

Windows 10 Home 64

Silkeaktig gull
Aluminiumsdeksel

Prosessor
Intel® Core™ i7-8550U (1,8 GHz grunnfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo Boostteknologi, 8 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 8. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor

Programvare

Minne

HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart

8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (inkludert)
Overføringshastigheter opptil 1866 MT/s

Programvare

Datalagring

Service og kundestøtte

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Grafikk
Integrert: Intel® UHD Graphics 620;

Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Fire høyttalere

HP-apper
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon
Artikkelnummer
P/N: 2VZ35EA #UUW
UPC/EAN code: 192018289086

Skjerm

Strømsparingssamsvar

WLED-bakbelyst 4K IPS BrightView-skjerm med mikrokant på 33,8 cm (13,3 ") med kant-tilkant-glass (3840 x 2160)

Vekt

Strøm
45 W vekselstrømadapter;

Batteritype
6-cellers, 53,6 Wt litiumion;
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 90% på 90 minutter 5

Mål for batteritid
Opptil 14 timer beregnet batteritid3

Maksimal batterilevetid ved videoavspilling
Opptil 12 timer og 30 minutter3

Tilkobling

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
1,32 kg; Pakket:

Mål
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Pakket:

Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel ; Du kan utvide garantidekningen for
produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

Medfølgende tilbehør
Tastatur
"Island-style" bakbelyst tastatur i full størrelse
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
Miracast-kompatibel

Porter
1 USB 3.1 Type-C™, Gen 1 (dataoverføring i opptil 5 GB/s, strømadapter, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt ;
1 microSD mediekortleser

Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med integrert digital «dual array»-mikrofon

Grantiservicer*

UM963E

1 25 GB gratis lagringsplass på internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men ikke inkludert.
2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale

batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.
5 Lader batteriet opptil 90 % på 90 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteret som følger med den bærbare PC-en, anbefales ikke med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 90 %, går ladehastigheten tilbake til
normalhastighet. Ladetid kan variere med ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion PC-modeller. Se http://store.hp.com for en komplett liste over produktfunksjoner.
6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare.
Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.
7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
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