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Kraft til det du brenner for
Gjør deg klar til å slippe løs det indre potensialet for å skape innhold, nyte media og knuse motspillere, for denne
bærbare Pavilion-datamaskinen er laget for å takle det meste. Med turboladet ytelse kan du gå fra direkteavspilling til
fotoredigering uten opphold, og du kan gjøre det hvor som helst.

Et kraftverk for kreativitet

Gi liv til de største og dristigste ideene
dine, eller gjør flere ting samtidig på
en mesterlig måte med diskret
NVIDIA® GTX™-grafikk og den siste
Intel®-prosessoren.1

Gled deg over det du ser

Uansett om du redigerer video, ser på
favorittfilmen din, pynter på bilder
eller spiller spill, ser du hver minste
detalj klart og tydelig på den livaktige
FHD2- eller 4K-skjermen3 (valgfri)
med IPS.

Utvid den digitale samlingen din

Med massiv lagringsplass kan du nå
laste ned alt du vil, på den bærbare
PC-en. Ta med deg
favorittprogramvaren og samlingen
av filmer, musikk og bilder uansett
hvor du drar.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. 2 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder. 3 4K-innhold kreves for å vise 4K-bilder.
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Med
8. generasjons Intel® Core™-prosessor
Oppgrader ytelsen med jevn systemrespons og rask innlasting – for en
eksepsjonell PC-opplevelse. Støtter oppløsning helt opp til fantastiske 4K
slik at du kan streame førsteklasses innhold – eller til og med lage ditt
eget.4
_

DDR4 RAM-alternativer
DDR4 er fremtidens RAM, laget for å arbeide mer effektivt og pålitelig ved
høyere hastigheter. På grunn av høyere båndbredde vil alt fra
fleroppgavekjøring til dataspill få en betydelig ytelsesøkning.
_
_
_
_

Windows 10
Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet –
bare bedre.18
Velg farge
Tilpass datamaskinen med ditt valg av farger, for din egen stil.19
Antireflekspanel
Nyt solen og favorittinnholdet ditt samtidig med denne
antirefleks-skjermen. Ikke-reflekterende og lavglanset, så du får mindre
gjenskinn når du er utendørs.

_

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 50 % ladning på ca. 30 minutter.20
_

Lyd fra B&O PLAY
HP-høyttalerne, som er finjustert i samarbeid med eksperter hos Bang &
Olufsen, avgir fyldig, autentisk lyd. Ikke bare lytt – la den fengende
opplevelsen bevege deg.
_

HP Audio Boost
Hev lydopplevelsen til neste nivå med smart forsterkerteknologi som gir
deg kraftig, klar og dynamisk lyd.
Tastatur i "Island"-stil i full størrelse med integrert numerisk tastatur
Fullstørrelsestastatur i "island"-stil med integrert numerisk tastatur lar deg
komfortabelt skrive og øke produktiviteten med 1,5 mm tastebevegelse.
_

HP Imagepad med flerberøringsbevegelser.
Denne flerberøringsstyreputen støtter fire fingerbevegelser og lar deg rulle,
zoome og navigere med én enkel berøring.
_

HP Wide Vision HD-kamera
Det vidvinklede synsfeltet på 88 grader lar deg videochatte med hele
familien eller vennegrupper i krystallklar detalj.21
_

HP Support Assistant
Dette gratis selvhjelpsverktøyet følger med datamaskinen, og gjør det
enklere enn noensinne å få hjelp med HP PC-er og skrivere.22,23
_

Målbar kvalitet
Livet kan være uforutsigbart, men den bærbare PC-en fra HP bør ikke være
det. De bærbare PC-ene våre understøttes av over 200 separate tester, og
gjennomgår det hele med tanke på holdbarhet og pålitelighet du kan stole
på.
_

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte 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. 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Systemets innlastingstid og svartider
avhenger av produktkonfigurasjonen.
19
Farger kan variere med region.
20
Lader batteriet opptil 50 % på 30 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 50 %, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre 2-i-1 og HP x2 PC-modeller. Du
finner en komplett liste over produktfunksjoner på http://store.hp.com.
21
Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepartsprogrammer for å oppnå den beskrevne funksjonaliteten.
22
Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Link vil variere utenfor USA.) HP Support Assistant er bare tilgjengelig på Windows-baserte PC-er.
23
Internett-forbindelse kreves for oppdatering og tilkobling til HPs kundestøtte.
4
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i5-8300H (2,3 GHz basisfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner)6,7
Prosessorfamilie: 8. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor
Brikkesett
Intel® HM370
Minne
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Overføringshastighet på opptil 2666 MT/s.
Datalagring
1 TB 5400 rpm SATA
128 GB M.2 SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Diskret NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB GDDR5 dedikert)
Lyd
B&O PLAY, to høyttalere, HP Audio Boost
Skjerm
43,9 cm (17,3") diagonalt FHD IPS antirefleks WLED-bakbelyst (1920 x 1080)
Strøm
135 W vekselstrømadapter
Batteritype
6-cellers, 62 Wt litiumion
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 50 % på 45 minutter5
Mål for batteritid
Opptil 11 timer og 15 minutter beregnet batteritid3
Maksimal batterilevetid ved videoavspilling
Opptil 9 timer3
_

Tilkobling

Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 5
(Miracast-kompatibel, MU-MIMO-støtte)
Porter
2 USB 3.1 Gen 1 (kun dataoverføring); 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 kombinert
hodetelefon/mikrofon
Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med integrert digital «dual array»-mikrofon

Design

Produktfarge
Skyggesvart deksel; Vertikalt børstet-mønster for tastaturrammer
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 4MR49EA #UUW
UPC/EAN code: 192545896856
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
3,07 kg
Pakket: 3,85 kg
Mål
41,6 x 27,95 x 2,99 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innsendingtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Tastatur
Tastatur med numerisk tastatur i "Island"-stil i full størrelse
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser
Sikkerhetsadministrasjon
Støtte for Kensington NanoSaver™-sikkerhetslås
Sensorer
Akselerometer

Anbefalt tilbehør*

Grantiservicer*

* Ikke inkludert.
HP
stereohodesett
H2800 (svart m.
silkegull)
2AP94AA

HP Z3700 svart
trådløs mus
V0L79AA

HP 35,56 (14")
svart/blått
neopren-etui
V5C27AA

3 års henting og retur
U4819E

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.)5 Lader batteriet opptil 50 % på 45 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteren som følger med den bærbare PC-en. Anbefales ikke
med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 50 %, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på utvalgte HP ENVY-, HP OMEN- og HP Pavilion-modeller. Du finner en komplett liste over
produktfunksjoner på http://store.hp.com.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.

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for
Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle
andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å
kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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