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Tehokas, ohuen tyylikkääksi muotoiltu kannettava tietokone on
täynnä suorituskykyä.

Tämä kannettava tietokone suunniteltiin erityisesti luovuutta ajatellen. Tyylikkääksi muotoillulla tehokkaalla
tietokoneella teet jokaisesta ideastasi upean.

Tee enemmän

Moniajo sujuu virheettömästi 8.
sukupolven Intel® Core™
-prosessorin1 ja erillisen
näytönohjaimen ansiosta.

Rakasta näkemääsi

Herätä mahtavimmat ideasi henkiin
valittujen mallien Full HD2 - tai
4K3-näytöllä. Uusi kapeakehyksinen
muotoilu tarjoaa reunasta reunaan
ulottuvan katselukokemuksen
pienemmässä koossa.

Todella vaikuttava
kuuntelukokemus

Kaksi HP-kaiutinta, HP Audio Boost ja
B&O PLAY -asiantuntijoiden
mukauttama viritys takaavat syvän ja
aidon kuuntelukokemuksen. Anna
äänen liikuttaa sinua.

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intel, Intel-logo, Intel Inside, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 2 Täysteräväpiirtokuvien (Full
HD) katselemiseen vaaditaan täysteräväpiirtosisältöä. 3 Täyden 4K-tarkkuuden kuvien katsomiseen vaaditaan 4K-sisältöä.
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Ominaisuudet
8. sukupolven Intel® Core™ -prosessori
Uudenlainen suorituskyky varmistaa tasaisen järjestelmän vasteen ja
nopeat latausajat, joten tietokone tuottaa poikkeuksellisia kokemuksia.
Tukee hämmästyttävää 4K-tarkkuutta. Suoratoista ensiluokkaista sisältöä
tai luo sitä itse.4
_

_

HP JumpStart
Kun käynnistät tietokoneesi ensimmäisen kerran, saat henkilökohtaista
opastusta ja hyödyllisen yhteenvedon tietokoneen toiminnoista.
_
_

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
_
_
_
_

Todella vaikuttava kuuntelukokemus
Kaksi HP-kaiutinta, HP Audio Boost -tekniikka ja B&O PLAY
-asiantuntijoiden mukauttama viritys takaavat syvän ja aidon
kuuntelukokemuksen. Anna äänen liikuttaa sinua.
Taustavalaistu näppäimistö, jossa kiinteä numeronäppäimistö
Voit jatkaa laitteen käyttöä myös hämärissä tiloissa ja yölennoilla. Valaistun
näppäimistön ja kiinteän numeronäppäimistön ansiosta voit kirjoittaa
mukavasti aiempaa useammissa ympäristöissä.
USB-C™
Siirrä tietoja ulkoisesta tallennusvälineestä tai ulkoiseen
tallennusvälineeseen tämän USB-C™-portin kautta. Ja koska sen voi
kääntää, sinun ei tarvitse koskaan liittää mitään ylösalaisin.18,19

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. Järjestelmän lataus- ja vasteaika
määräytyvät laitteen kokoonpanon mukaan.
18
Siirtonopeus saattaa vaihdella. Suorituskykyä koskevat tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien tyypillisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
19
USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forum -organisaation tavaramerkkejä.
4
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz:n perustaajuus, jopa 3,4 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)6,7
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (2 x 4 Gt)
Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)
Ääni
B&O PLAY, kaksi kaiutinta, HP Audio Boost
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) mikroreunainen WLED-taustavalaistu,
heijastamaton FHD IPS -näyttö (1 920 x 1 080)
Virta
120 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
3-kennoinen 52,5 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: noin 50 prosenttiin 45 minuutissa5
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto enintään 10 tuntia 15 minuuttia3
Pisin mahdollinen akun käyttöikä videotoistossa
Jopa 9 tuntia 15 minuuttia3
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (Miracast-yhteensopiva;
MU-MIMO-yhteensopiva)
Portit
1 USB 3.1 Type-C™ -portti, 1. sukupolvi (tiedonsiirto jopa 5 Gb/s, virransyöttö,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi (1 HP Sleep
and Charge); 1 HDMI 1.4 -portti; 1 RJ-45-portti; 1 kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP Wide Vision -teräväpiirtokamera integroidulla digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Metallinhohtoinen musta kromattu logo; Pystysuuntainen harjauskuvio
näppäimistökehyksessä
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP CoolSense; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 4KF85EA #UUW
UPC/EAN code: 192545898546
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
2,3 kg
Mitat
36,5 x 25,65 x 2,54 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Näppäimistö
Täysikokoinen, taustavalaistu näppäimistö, jossa erotetut näppäimet ja
numeronäppäimistö
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington NanoSaver™ -turvalukon tuki
Ilmaisimet
Kiihtyvyysmittari

Suositeltavat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP USB 500
-kuulokkeet
1NC57AA

Langaton HP
Z4000 -hiiri,
musta
H5N61AA

Musta HP Odyssey
-selkäreppu 39,6
cm:n (15,6
tuuman) laitteille
L8J88AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
U4819E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee

LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee

esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.5 Lataa akun jopa
50 prosentin tasolle 45 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on
saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Käytettävissä tietyissä HP ENVY-, HP OMEN- ja HP Pavilion -tietokonemalleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.6 Moniydintekniikka parantaa
tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suorituskykyä. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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