Dataark

HP Pavilion Notebook 17-ab403no
Tænd for passionen
Gør dig klar til at slippe din indholds-, medie- og spilkreativitet fri – denne bærbare Pavilion-pc er bygget, så den kan
håndtere alle dine opgaver. Du kan skifte fra fordybende streamingsessioner til hurtig og effektiv billedredigering – og
du kan gøre det hele, uanset hvor du er.

Et kreativt kraftværk

Med det separate NVIDIA®
GTX™-grafikkort og den nyeste Intel®
Core™-processor1 kan du gøre dine
største og vildeste idéer til virkelighed
eller multitaske som en sand mester.

Elsk, hvad du ser

Hvad enten du redigerer videoer, ser
din yndlingsfilm, arbejder med
billeder eller bare spiller, er alle
detaljer knivskarpe på den levende
FHD-skærm2 eller den valgfri
4K-skærm3 med IPS-teknologi.

Udvid din digitale samling

Med stor lagerplads kan du nu
downloade alt dit indhold direkte på
din bærbare computer. Tag din
foretrukne software og hele din
samling af film, musik og billeder
med dig overalt.

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. 2 Der kræves Full HD-indhold (FHD), før du kan se billeder i Full HD. 3 Der kræves 4K-indhold, før du kan se 4K-billeder.
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Fremhævede funktioner
8. generations Intel® Core™-processor
Opgrader ydeevnen med en jævn systemrespons og hurtig indlæsning, så
du får en ekstraordinær pc-oplevelse. Understøtter en opløsning på helt op
til 4K, så du kan streame premium-indhold eller endda skabe dit eget.4

_

DDR4 RAM-muligheder
DDR4 er designet til at køre mere effektivt og driftssikkert ved højere
hastigheder og er fremtiden inden for RAM. Med den større båndbredde
bliver alt fra multitasking til spil meget bedre.

_

_

_
_
_
_

Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.18
Vælg farve
Du kan tilpasse pc'ens farve, så dens stil passer til dig.19
Refleksfrit panel
Nyd både solen og dit yndlingsindhold takket være det refleksfrie panel. En
ikke-reflekterende og mat overflade betyder, at du får mindre genskin
udenfor.

HP Fast Charge
Når den bærbare computer er ved løbe tør for strøm, er der ingen, der har
tid til at vente flere timer på opladningen. Luk ned for enheden, og gå fra 0
til 50 % opladning på ca. 30 minutter.20
Lyd fra B&O PLAY
HP-højttalerne er finjusteret i samarbejde med eksperter fra Bang &
Olufsen og giver en fyldig og autentisk lyd. Du behøver ikke kun at lytte –
lad den fordybende oplevelse bevæge dig.
_

HP Audio Boost
Du får lydkvalitet på et helt nyt niveau med smart forstærkningsteknologi,
der giver høj, klar og dynamisk lyd.
Tastatur i fuld størrelse ("island-style") med indbygget numerisk tastatur
Tastaturet ("island-style") med indbygget numerisk tastatur giver dig
mulighed for at skrive og øge produktiviteten komfortabelt med tastetryk
på 1,5 mm.
_

HP Imagepad med multi-touch-bevægelser
Multi-touch-pegefeltet understøtter bevægelser med fire fingre, og du kan
rulle, zoome og navigere med et enkelt tryk.
_

HP Wide Vision HD-kamera
Den brede synsvinkel på 88 grader gør det muligt at videochatte med hele
familien eller en gruppe venner med krystalklar detaljerigdom.21
_

HP Supportassistent
Dette gratis selvhjælpsværktøj følger med din computer og gør det lettere
end nogensinde at få hjælp til HP-pc'er og -printere.22,23
_

Målbar kvalitet
Livet kan være uforudsigeligt, men det skal din bærbare pc fra HP ikke
være. Vores bærbare computere gennemgår mere end 200 individuelle
test, så de kan levere en holdbarhed, du kan stole på, og pålidelighed, du
kan regne med.
_

Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens
afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Visning af 4K-billeder kræver 4K-indhold. Systemets
indlæsningshastighed og respons afhænger af produktkonfigurationen.
19
Farverne kan variere fra land til land.
20
Batteriet genoplades op til 50% inden for 30 minutter, når systemet er slukket (med kommandoen "Luk ned"). Anbefales til brug sammen med HP-adapteren, der leveres med den bærbare pc. Det anbefales ikke at
bruge en batterioplader med lavere kapacitet. Når opladningen har nået 50%, vender opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Opladningen kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance. Fås
på udvalgte HP Spectre-2-i-1- og HP x2-pc-modeller. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på http://store.hp.com.
21
Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart.
22
Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Linket er ikke det samme uden for USA) HP Support Assistant kan kun benyttes på Windows-baserede computere.
23
Internetforbindelse kræves til opdateringer og til at få forbindelse til HP Support.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-8300H (basisfrekvens på 2,3 GHz, op til 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner)6,7
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor, 8. generation
Chipsæt
Intel® HM370
Hukommelse
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Overførselshastigheder på op til 2.666 MT/s.
Harddiskplads
1 TB 5400 o/min. SATA
128 GB M.2 SSD
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Diskret NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB dedikeret GDDR5)
Lyd
B&O PLAY, to højttalere, HP Audio Boost
Skærm
FHD IPS WLED-bagbelyst, refleksfri skærm (1920 x 1080) på 43,9 cm (17,3") (målt
diagonalt)
Strømforsyning
135-W vekselstrømsadapter
Batteritype
6-cellers, 62-Wh Li-ion
Understøtter hurtig batteriopladning: Ca. 50 % på 45 minutter5
Lang batterilevetid
Op til 11 timer og 15 minutters anslået batterilevetid3
Maksimal batterilevetid under videoafspilning
Op til 9 timer3
_

Tilslutning

Design

Produktfarve
Sort overflade; Lodret børstet mønster på tastaturramme
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 4MR49EA #UUW
UPC/EAN code: 192545896856
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
3,07 kg
Pakket: 3,85 kg
Mål
41,6 x 27,95 x 2,99 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
Tastatur
Tastatur i fuld størrelse med numerisk tastatur ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse
Sikkerhedsstyring
Mulighed for Kensington NanoSaver™-sikkerhedslås
Sensorer
Accelerationsmåler

Trådløs forbindelse
Kombination af trådløst AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 5
(understøtter Miracast; understøtter MU-MIMO)
Porte
2 USB 3.1 1. generation (kun dataoverførsel); 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 kombineret
hovedtelefon-/mikrofonstik
Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med to indbyggede digitale mikrofoner

Anbefalet tilbehør*

Garantitjenester*

* Medfølger ikke.
HP H2800stereoheadset
(sort/silkegylden)
2AP94AA

Trådløs
HP-Z3700-mus i
sort
V0L79AA

HP-neoprenetui til
35,56 cm (14"),
sort/blå
V5C27AA

3 års afhentning og
returnering
U4819E

1 25 GB gratis online lagerplads i 1 år fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver

internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)5 Batteriet genoplades op til 50 % inden for 45 minutter, når systemet er slukket (med kommandoen "Luk ned"). Anbefales til brug sammen med HP-adapteren, der leveres med den bærbare
computer. Det anbefales ikke at bruge en batterioplader med lavere kapacitet. Når batteriet er 50 % opladet, bliver opladningshastigheden atter normal. Opladningen kan variere med +/- 10 %, afhængigt af systemets tolerance. Fås på udvalgte modeller af typen HP Envy, HP Omen og HP
Pavilion. Der findes en komplet liste over produktfunktioner på http://store.hp.com.6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logoet og Intel Inside-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.7 Intel® Turbo
Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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